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รางวัลเลิศรัฐ
รางวัลเลิศรัฐ

รางวัลเลิศรัฐ รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสาเร็จ
มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง
ความหมาย
เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือน
เพชรน้าเอกแห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงาน
จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นเพชรน้าหนึ่ง เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย
สาขาของรางวัลเลิศรัฐ
1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การได้ ทั ด เที ย ม
มาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคน
ในองค์การ เพื่อนาพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม
เป็ น รางวัล ที่ม อบให้ กับ หน่ ว ยงานของรัฐ ที่มี ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพั ฒ นาประสิ ทธิภ าพการบริห าร
ราชการบนพื้น ฐานความรั บ ผิ ดชอบและการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้
ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวม
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สัญลักษณ์รางวัล
รูปยอดเขาสูง มีดวงดาวเจิดจรัสอยู่ด้านบน หมายถึง ความสาเร็จ จุดหมาย
จุดสูงสุด ความเป็นเลิศ เป็นหนทางยาวไกล ต้องมานะบากบั้น ต้องก้าวเดิน
ไปอย่างช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง และมั่นคง โดยมีผืนธงที่โบกสะบัด
เป็นความยินดีในความสาเร็จที่มอบให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้
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หลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562
รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSE Awards)
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality)
เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผล
ดาเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุ ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างโดดเด่น
สานั กงาน ก.พ.ร. ได้ส่ งเสริ มให้ส่ ว นราชการดาเนินการพัฒ นาองค์การตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ปีละ
2 หมวด จนครบถ้วนทั้ง 6 หมวด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยนาพื้นฐานแนวคิด
มาจากสาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และนามาผนวกกับ เกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ในระดับของการพัฒ นา
องค์การขั้นต้น เพื่อให้ส่วนราชการนาไปใช้เป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งชี้ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
การส่งเสริมให้ส่ วนราชการได้รั บรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการดาเนินการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งเข้าสู่ องค์การที่เป็นเลิศ
โดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการบริหารรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส่วนราชการ โดยกาหนดให้มีรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ซึ่งการกาหนด
รางวัลดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด “การปรับปรุงทีละขั้น”เมื่อส่วนราชการใดผ่า นเกณฑ์คุณ ภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ครบทุกหมวดแล้ว จะได้รับการรับรองคุณภาพการ
บริห ารจัดการภาครัฐ ระดับ พื้น ฐาน (Certified Fundamental Level) และเมื่อส่วนราชการปรับปรุง
องค์การอย่างต่อเนื่องจนมีความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับ “รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด” ในหมวดนั้น ๆ และพัฒนาไปสู่ “รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น” และ “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับยอดเยี่ยม” ต่อไป (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 สานักงาน ก.พ.ร. ได้นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
(ภาพที่ 2) มาใช้ประกอบการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ภาพที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ
(ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน) พัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมอบหมายให้
สานักงาน ก.พ.ร. ทาหน้าที่ส่งเสริมและดาเนินการตรวจรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
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ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ พัฒนาเกณฑ์
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ขึ้น (ภาพที่ 3) เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และนาไปส่งเสริม เพื่อการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแรงจูงใจให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้ นาเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น ระบบราชการ 4.0 เป็นเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น เพิ่มเติม อีกประเภทหนึ่ง

ภาพที่ 3 เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
1. ประเภทรางวัลที่เปิดรับสมัคร
รางวัลเลิศรั ฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 เปิดรับสมัคร 2
ประเภทรางวัล ได้แก่
1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประกอบด้วย 6 ประเภท
รางวัล ได้แก่







รางวัลหมวด
รางวัลหมวด
รางวัลหมวด
รางวัลหมวด
รางวัลหมวด
รางวัลหมวด

1
2
3
4
5
6

ด้านการนาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
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2. เกณฑ์การพิจารณารางวัล
1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น พิจารณาโดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 (PMQA 2558) หรือ เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด พิจารณาโดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 (PMQA 2558)

3. เกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัล
1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
กรณีที่ 1 พิจารณาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ทุกหมวด
ต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 40 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนน
รวม 400 คะแนนขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัลฯ ระดับดีเด่น ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
หมวด/หัวข้อ
1. การนาองค์การ
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. การมุ่งเน้นบุคลากร
6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.4 ผลลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Total

คะแนนเต็ม
120
80
110
100
90
100
60
70
70
70
60
70
1000

รางวัลฯ
ระดับดีเด่น (400)
48
32
44
40
36
40
24
28
28
28
24
28
400
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กรณีที่ 2 พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0
ผลคะแนนรวมของทุกหมวดมากกว่า 400 คะแนน จึงจะได้รับรางวัลฯ ระดับดีเด่น และได้รับ
การรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้า
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
และมีผลการตรวจประเมิน ระหว่าง 300 - 399 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับพื้นฐาน
2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
2.1) หมวดที่ขอรับรางวัลจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจาหมวด ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558
2.2) ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 300 คะแนนขึ้นไป
2.3) คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และหมวดอื่น ๆ ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
หมวด
1
2
3
4
5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
รวม

เกณฑ์การ
ให้คะแนน
120
80
110
100
90
100
60
70
70
70
60
70
1000

รางวัล
หมวด 1
60
20
27.5
25
22.5
25
18
17.5
17.5
21
15
17.5
300

รางวัล
หมวด 2
30
40
27.5
25
22.5
25
18
17.5
17.5
17.5
18
17.5
300

รางวัล
หมวด 3
30
20
55
25
22.5
25
15
21
17.5
17.5
15
17.5
300

รางวัล
หมวด 4
30
20
27.5
50
22.5
25
15
17.5
17.5
17.5
15
21
300

รางวัล
หมวด 5
30
20
27.5
25
45
25
15
17.5
21
17.5
15
17.5
300

รางวัล
หมวด 6
30
20
27.5
25
22.5
50
18
17.5
17.5
17.5
15
21
300
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4. เงื่อนไขการสมัครและพิจารณารางวัล
1) ประเภทของหน่วยงานที่สมัคร
1.1) รางวั ลฯ สาขาคุณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐรายหมวด และระดับดีเด่น ที่ ใช้ เกณฑ์
PMQA 2558 ต้องเป็นส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์การมหาชน และหน่วยงาน
ของรัฐประเภทอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1
1.2) รางวัลฯ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ที่ใช้เกณฑ์ PMQA 4.0
ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ถูกกาหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้แก่ กรม จังหวัด
และองค์การมหาชน
1.3) ต้องเป็นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และไม่มีเรื่องเสื่อมเสียปรากฏ
เป็นข่าวในสังคม
2) เงื่อนไขการสมัคร
2.1) กรณีสมัครรางวัลฯ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด สามารถเสนอ
ขอรับรางวัลได้ไม่เกิน 3 หมวด
2.2) กรณีสมัครรางวัลฯ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 หมวด
2.3) กรณีสมัครทั้งรางวัลฯ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่นและรางวัล
รายหมวดในปีเดียวกัน หากผลการพิจารณาผ่านระดับดีเด่น จะไม่พิจารณารางวัลรายหมวดในปีนั้น เนื่องจาก
รางวัลระดับดีเด่นมีระดับคะแนนสูงที่สุด และครอบคลุมการพิจารณาทั้ง 6 หมวด
2.4) กรณีหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนการประเมินในขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดาเนินการพัฒนา
องค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 รวมมากกว่า 350 คะแนน จะได้รับการตรวจรับรองฯ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
2.5) กรณีเป็นส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ
ประเภทอื่น ที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2550 ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รายหมวด ในหมวด "เดิม" ที่ "เคย" ได้รับรางวัลแล้ว เพื่อขอรับการตรวจประเมินยืนยันมาตรฐานและ
ความโดดเด่นของการดาเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2558
2.6) การเขียนรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การต้องไม่เกิน 40 หน้า ในกรณีสมัครรางวัลฯ
รายหมวด และไม่เกิน 50 หน้า ในกรณีสมัครรางวัลฯ ระดับดีเด่น ตามเกณฑ์ PMQA 2558 สาหรับกรณี
สมัครรางวัลฯ ระดับดีเด่น ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ต้องไม่เกิน 40 หน้า (หากเขียนเกินจะไม่พิจารณาในส่วน
ของหน้าที่เกิน)
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2.7) รูปแบบรายงาน ให้ใช้ Font “TH SarabunPSK” Size 16 ตั้งค่าหน้ากระดาษแบบ
“ขอบบน-ซ้าย ห่าง 3.0 cm ล่าง-ขวา ห่าง 2.5 cm”
2.8) การจัดส่งรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การให้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ word
และ PDF ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/

5. ขั้นตอน และประเด็นการพิจารณาให้รางวัล
การตรวจพิจารณารางวัลประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น
หน่ว ยงานภาครัฐ สามารถสมัครขอรับรางวัล ได้โ ดยการกรอกแบบฟอร์มการสมัครในระบบ
ออนไลน์ ที่เว็บ ไซต์สานักงาน ก.พ.ร. (https://awards.opdc.go.th/awardsregister/) ระหว่า งวัน ที่
3 – 25 มกราคม 2562 โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1) เอกสารการสมัครรางวัลฯ (ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน และรายละเอียดการสมัคร)
2) ลักษณะสาคัญขององค์การโดยสรุป 1 หน้า ตามเกณฑ์ PMQA 2558 /เกณฑ์ PMQA 4.0
(แบบฟอร์มที่ 2)
3) แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล ตามเกณฑ์ PMQA 2558 /แบบการประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (แบบฟอร์มที่ 3)
4) ตัวชี้วัดหมวด 7 ที่ครอบคลุมทั้ง 6 มิติ ตามเกณฑ์ PMQA 2558 /เกณฑ์ PMQA 4.0 (แบบฟอร์มที่ 4)
กรณีสมัครรางวัลฯ ตามเกณฑ์ PMQA 2558
ประเด็นการพิจารณา ในขั้นตอนที่ 1 จะพิจารณาจาก แบบประเมินความพร้อมของส่วนราชการตามเกณฑ์
PMQA 2558 และการนาเสนอตัวชี้วัด และผลการดาเนินการของตัวชี้วัดหมวด 7 (ผลลัพธ์การดาเนินการ) ใน 6 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
- ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัดด้านการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
มิติที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัวชี้วัดด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มิติที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
- ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
- ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการทางาน
- ตัวชี้วัดด้านการทาให้บุคลากรมีความผูกพัน
- ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้นาของส่วนราชการ
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มิติที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
- ตัวชี้วัดด้านการนาองค์การ
- ตัวชี้วัดด้านการกากับดูแลองค์การ
- ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ
- ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม
- ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน
มิติที่ 5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
- ตัวชี้วัดด้านผลการดาเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน
- ตัวชี้วัดด้านการเติบโต
มิติที่ 6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
- ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
- ตัวชี้วัดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินการของตัวชี้วัดทั้ง 6 มิติ เป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี โดยในการประเมิน
จะพิจารณาจาก 4 ประเด็น ได้แก่
1) ระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย (Level-Le)
2) แนวโน้มของผลการดาเนินการ (Trend-T) แสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการ
ดาเนินงานของส่วนราชการ เปรียบเทียบกับผลการดาเนินการย้อนหลัง 3 ปี
3) ผลการดาเนินการเปรียบเทียบ (Comparison-C) แสดงผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์การอื่นที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน หรือที่เลือกมาอย่างเหมาะสม
4) ความครอบคลุมและความสาคัญของผลลัพธ์ (Linkage-Li) แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญทั้งหมดและแยกตามกลุ่มที่
จาแนกไว้
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กรณีสมัครรางวัลฯ ระดับดีเด่น
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0
ประเด็นการพิจารณา ในขั้นตอนที่ 1 จะพิจารณาจากผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
(หมวด 1 – 6 ) และการนาเสนอตัวชี้วัด และผลการดาเนินการของตัวชี้วัดหมวด 7 (ผลลัพธ์การดาเนินการ) ใน 6 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ผลลัพธ์ด้านการบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ
- ตัววัดตามภารกิจหลัก*
- ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล
- ตัววัดการดาเนินการด้านกฎหมาย
- ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*
- ตัววัดการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ
มิติที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัววัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*
- ตัววัดด้านความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*
- ตัววัดผลการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ
- ตัววัดผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้
- ตัววัดด้านการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
มิติที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
- ตัววัดด้านจานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร*
- ตัววัดด้านการเรียนรู้และผลการพัฒนา*
- ตัววัดด้านความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตามแผน
- ตัววัดด้านบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
- ตัววัดด้านบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน
มิติที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการการเป็นต้นแบบ
- จานวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*
- จานวน Best practice*
- จานวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง
- การจัดอันดับในระดับนานาชาติ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก
มิติที่ 5 ผลลัพธ์ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- การบรรลุผลของตัววัดร่วม*
- ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ
- ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสังคม
- ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข
- ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม
มิติที่ 6 ผลลัพธ์ด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
- การลดต้นทุน*
- จานวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ
- ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล*
- ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ
- นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย
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ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินการของตัวชี้วัดทั้ง 6 มิติ เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี โดยในการประเมิน
จะพิจารณาจาก 4 ประเด็น ได้แก่
1) ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนสอดคล้องตามที่กาหนดในแต่ละมิติ
2) ความครบถ้วนของตัววัดในมิติต่าง ๆ โดยในแต่ละหัวข้อให้นาเสนอตัวชี้วัดมา 5 ตัว โดยเลือกจากกลุ่มตัววัดที่
กาหนดไว้กว้างๆ และต้องนาเสนอตัวชี้วัดในกลุ่มที่แนะนา (ตัววัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน*) มาอย่างน้อย 1 ตัว โดยในแต่ละ
กลุ่มตัววัดอาจมีตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว และไม่ควรนาเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้าในหัวข้ออื่น ๆ
3) ตัวชี้วัดต้องมีความท้าทายโดยพิจารณาจากการตั้งค่าเป้าหมายทีส่ ูงกว่าผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
4) ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่หน่วยงานกาหนด

สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาผลลัพธ์การดาเนินการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ส่ว นราชการ
ทราบผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจเอกสารรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
หน่วยงานภาครัฐ ที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 จัดทาบทสรุปผู้บริหารที่แสดงความโดดเด่น
ของหมวดที่เสนอขอรับรางวัล /ความโดดเด่นของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์
PMQA 2558/ ความโดดเด่น ของการพัฒนาตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และความสาเร็จของการดาเนินการ
จานวน 3 – 5 หน้า (แบบฟอร์มที่ 5) และรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
(แบบฟอร์มที่ 6) และอัพโหลดไฟล์ในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการ
และผลการดาเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์ PMQA 2558 /เกณฑ์ PMQA 4.0 เป็นกรอบในการอธิบาย
และในการประเมินจะใช้แนวทางการประเมินใน 4 ประเด็น ได้แก่
1) แนวทาง (Approach-A) หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซึ่งแนวทางนั้นต้องสามารถนาไปใช้
ซ้าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2) การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการนาแนวทาง
ไปปฏิบัติในทุกส่วนราชการที่ควรนาไปใช้
3) การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
และการปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความสอดคล้องทั้งการใช้แนวทาง ตัวชี้วัด สารสนเทศ การวิเคราะห์
ระบบการปรับปรุงที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การ และช่วยเสริมกระบวนการ
ทั่วทั้งองค์การ
ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การนั้น ส่วนราชการต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการของ
องค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ รวมทั้งแสดงให้เห็นความโดดเด่นในการดาเนินการที่ชัดเจน โดยควรมีการอธิบายแนวคิดของ
การดาเนินการ ควรดาเนินการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องจนบังเกิดผล รวมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นผลสาเร็จของการดาเนินการ
ที่ชัดเจน และควรยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อ สารระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจน
องค์การอื่น ๆ ที่สนใจนาแนวทางที่ดีขององค์การไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังต้องมีความถูกต้องและสะท้อนระบบจริงของ
องค์การ ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น และความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ
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นอกจากนี้ การอธิบายการดาเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ควรอธิบายให้ครบทุกประเด็นตามที่ได้ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ในรอบที่ 1 และอธิบายให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ของการเป็นระบบราชการ 4.0 (ระบบราชการที่เปิดกว้าง
และเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยควรอธิบายว่าหน่วยงานมีการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบอย่างไร พร้อมทั้ง เชื่อมโยงให้เห็นผลสาเร็จของการดาเนินการที่ชัด เจน และควร “ยกตัวอย่าง
ประกอบ” การอธิบายด้วย

คณะทางานกลั่ นกรองเอกสารรางวัลเลิ ศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตรวจประเมิน
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และประชุมสรุปผลการตรวจรายงานผล
การดาเนินการพัฒนาองค์การร่วมกับคณะทางานตรวจประเมินรางวัลฯ ในพื้นที่ และแจ้งผลการพิจารณา
ผ่านระบบออนไลน์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
ขั้นตอนที่ 3 : การตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน
คณะทางานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ตรวจพิจารณา
รางวัล ณ พื้น ที่ป ฏิบั ติงาน เพื่อ ยื น ยัน ผลการตรวจรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application
Report) และค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 2 ตามเกณฑ์ฯ
ดังนี้
1) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
 รางวัลฯ ระดับดีเด่น ส่วนราชการที่มีผลคะแนนการตรวจประเมินรายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์การ (Application Report) ในภาพรวมมากกว่า 400 คะแนน
 รางวัลฯ รายหมวด ส่ วนราชการที่มีผลคะแนนการตรวจประเมินรายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์การ (Application Report) ในภาพรวมมากกว่า 300 คะแนน
2) เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
กรณีหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนการประเมินในขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) รวมมากกว่า 350 คะแนน
คณะทางานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ประชุมเพื่อ
สรุปผลการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อนนาเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พิจารณาตัดสินผลรางวัลฯ ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 4 :
บ้านเมืองที่ดี

การพิจ ารณาตั ดสินรางวัลของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริ หารกิจการ

สานักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการตรวจประเมินต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อพิจารณาให้รางวัล
ทั้งนี้ มีรายละเอียดขั้นตอนการตรวจประเมินรางวัล ดังภาพที่ 5
รายละเอียดขั้นตอนการตรวจประเมินรางวัล

หน่วยงานภาครัฐสมัครขอรับรางวัล
ผ่านระบบออนไลน์

พิจารณาผลลัพธ์การดาเนินการ และแจ้งผลฯ
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ประกอบด้วย
1. เอกสารการสมัครรางวัลฯ
2. ลักษณะสาคัญองค์การโดยสรุป 1 หน้า(แบบฟอร์มที่ 2)
3. แบบประเมินความพร้อมขอรับรางวัลฯ/แบบประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (แบบฟอร์มที่ 3)
4. ตัวชี้วัดหมวด 7 (แบบฟอร์มที่ 4)
ระหว่างวันที่ 3 – 25 มกราคม 2562
หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1
จัดทา Application Report (แบบฟอร์มที่ 5-6)
และอัพโหลดไฟล์ในระบบออนไลน์
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
กลั่นกรองเอกสารรายงานฯ และแจ้งผลฯ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2
ตรวจพิจารณารางวัล ณ พื้นที่ปฏิบตั ิงาน
ภายในเดือนมิถุนายน 2562
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พิจารณาตัดสินผลรางวัลฯ
และประกาศผลฯ
ภายในเดือนสิงหาคม 2562

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562
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6. ปฏิทินการสมัครรางวัล
วัน เดือน ปี
12 ธันวาคม 2561
3 มกราคม – 25 มกราคม 2562

25 กุมภาพันธ์ 2562
1 มีนาคม – 29 มีนาคม 2562

พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

กิจกรรม
ชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562
หน่วยงานภาครัฐสมัครรางวัลออนไลน์ (ขั้นตอนที่ 1) พร้อมจัดส่ง
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 1 เอกสารการสมัครรางวัลฯ
แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ
แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินความพร้อมในการสมัคร
ขอรับรางวัล /แบบประเมินสถานะการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง
แบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณาขั้นตอนที่ 1 ผ่านระบบ
ออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาขั้นตอนที่ 1 จัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย
แบบฟอร์มที่ 5 บทสรุปผู้บริหาร
แบบฟอร์มที่ 6 รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
(Application Report)
(การจัดส่งรายงานผลการดาเนินการให้ จัดส่ งข้อมูลในรูปแบบ
word และ PDF ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://awards.opdc.go.th
/awardsregister/)
สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณาขั้นตอนที่ 2 ผ่านระบบ
ออนไลน์
ตรวจประเมิ นในพื้ นที่ ปฏิ บั ติ งาน (ขั้ นตอนที่ 3) ส าหรั บผลงาน
ที่ผ่านการพิจารณาขั้นตอนที่ 2
พิจ ารณาผลการตัด สิน รางวัล และประกาศรายชื่อ หน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ ได้ รับรางวั ล เลิ ศรั ฐ สาขาคุณ ภาพการบริ ห ารจัด การ
ภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 ผ่านระบบออนไลน์
จัดงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
แบบฟอร์มที่ 1
เอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน และรายละเอียดการสมัคร)
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แบบฟอร์มที่ 1
เอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ชื่อหน่วยงาน ................................................................................................................
2. ประเภทหน่วยงาน
 ส่วนราชการระดับกระทรวง
 ส่วนราชการระดับกรม
 ส่วนราชการระดับจังหวัด
 สถาบันอุดมศึกษา
 องค์การมหาชน
 หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น
3. ประเภทรางวัลที่สมัคร
 รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 (PMQA 2558)
 โดยใช้เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0)
 รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (300 คะแนน) จานวน .....
หมวด
(ไม่เกิน 3 หมวด)
 หมวด 1 ด้านการนาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
4. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล .........................................................................................
ตาแหน่ง ........................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................... โทรสาร................................................... ...............
Email ...........................................................................................
5. ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล .........................................................................................
โทรศัพท์ ...................................................................
Email ...........................................................................................
หมายเหตุ: แบบฟอร์มอาจปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของเว็บไซต์
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ภาคผนวก 2
แบบฟอร์มการสมัคร
(เกณฑ์ PMQA 2558)
ในการส่งแบบฟอร์มการสมัครรางวัล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
กรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th
(1) แบบฟอร์มที่ 3 (ขั้นตอนที่ 1)
(2) แบบฟอร์มที่ 4 (ขั้นตอนที่ 1)
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม นามากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วส่งโดย
อัพโหลดไฟล์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th/awardsregister/
(1) แบบฟอร์มที่ 2 (ขั้นตอนที่ 1)
(2) แบบฟอร์มที่ 5 (ขั้นตอนที่ 2)
(3) แบบฟอร์มที่ 6 (ขั้นตอนที่ 2)
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การเปลีย่ นแปลงความสามารถในการแข่งขัน:

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ:

สมรรถนะหลักขององค์กร:
(เรื่องที่ส่วนราชการมีความรู้ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ
มากที่สุด และสร้างความได้เปรียบให้กบั ส่วนราชการ)

ความต้องการ:

ความต้องการ:
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
(กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติการและความสาเร็จของส่วนราชการ)

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ:
(ผู้ส่งมอบ หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งมอบ
ทรัพยากรในการดาเนินการของส่วนราชการ
พันธมิตร หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่มีความร่วมมือ
ในการดาเนินงานของส่วนราชการอย่างเป็นทางการ เพื่อ
เป้าประสงค์ที่ชดั เจน
ผู้ให้ความร่วมมือ หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ความ
ร่วมมือกับส่วนราชการ ในการสนับสนุนกาปฏิบตั ิการหรือ
กิจกรรมบางอย่าง หรือเป็นครั้งคราว โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่
สอดคล้องกัน มักไม่เป็นทางการ)

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน:
(ภาวะ หรือสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในขณะนั้น
รวมถึงแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต ซึ่งจะช่วยในการ
ตัดสินใจในการแข่งขันและวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมของ
ผู้บริหารองค์กร)

ผู้รับบริการ:
ความต้องการ:

1. ภารกิจ/บริการหลัก:
คุณลักษณะโดดเด่นของภารกิจ/บริการ

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบตั ิการ บุคลากร สังคม)

ค่านิยม:
งบประมาณ:
รายได้:
จานวนบุคลากร:
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ:
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ:

พันธกิจ:
วิสัยทัศน์:

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ
(โดยสรุป 1 หน้า ขยายความในเอกสารแนบได้อีกไม่เกิน 1 หน้า)

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ
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แบบฟอร์มที่ 3
แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล
เกณฑ์การประเมินตนเอง
ระดับ 0 - •ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
ระดับ 1 A • เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบแต่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ น้อยมาก
D • มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ระดับ 2 A • เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบและครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่
D • มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้น
L • เริ่มมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญ
ระดับ 3 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบและครอบคลุมเกือบครบถ้วนทุกประเด็นต่างๆ
D • มีการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า อาจแตกต่างกันในบางพื้นที่ หรือบาง
หน่วยงาน
L • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มใช้ผลการเรียนรู้
ในระดับองค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ
I • เริ่มมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์การตามที่ระบุไว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ
ระดับ 4 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกประเด็นคาถามแต่ยังไม่ปรากฏประสิทธิผล
อย่างชัดเจน
D • มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างที่สาคัญ
L • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์การ และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์การส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น
I • มีแนวทางทีบ่ ูรณาการกับความต้องการขององค์การ ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่น ๆ
ระดับ 5 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็นคาถาม
D • มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่าง
ที่สาคัญในพื้นที่หรือหน่วยงานใด ๆ
L • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง มีการวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม
I • มีแนวทางทีบ่ ูรณาการกับความต้องการขององค์การเป็นอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ
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หมายเหตุ:

ความเป็นระบบ หมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ
และระบบการติดตามประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอย่างชัดเจน
ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกาหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการดาเนินการ
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญต่อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และ
การปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้อง หมายถึง ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของระบบต่าง ๆ ในหน่วยงาน (แผน
กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจด้านทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์
และการเรียนรู้) เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญ
บูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันของ (แผน กระบวนการ ข้อมูลและ
สารสนเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์) เพื่อ
สนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญ
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Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4 5

หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 การนา
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
องค์การโดย
1 วิสัยทัศน์และค่านิยม
ผู้บริหารของ
- ผู้บริหารของส่วนราชการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
ส่วนราชการ
- ผู้บริหารของส่วนราชการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่
การปฏิบัติโดยผ่านระบบการนาองค์การไปยังบุคลากร
ในส่วนราชการส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกัน
ในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่สาคัญ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของส่วนราชการ
2 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตามหลักนิติธรรมความโปร่งใส
และความมีจริยธรรม
- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การ
เพื่อสิ่งเหล่านี้
3 การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการที่จะทาให้ส่วนราชการ
มีความยั่งยืน
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
· สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ
การปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ และการเรียนรู้
ระดับองค์การและระดับบุคคล
· สร้างวัฒนธรรมการทางานของบุคลากรที่ส่งมอบ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมการมาใช้บริการของ
ผู้รับบริการ
· สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม การ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และความคล่องตัวของ
องค์การ
· มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ
และการพัฒนาผู้นาในอนาคตของส่วนราชการ
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Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4 5

ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
4 การสื่อสาร
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การและกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการในการกระตุ้นให้เกิด
การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง
รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล
ในการสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่สาคัญ
- ผู้บริหารของส่วนราชการมีบทบาทเชิงรุกในการจูงใจ
บุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการให้รางวัล และ
ยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการดาเนินการที่ดีและ
ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5 การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการในการทาให้เกิดการ
ปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผล
การดาเนินการ ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุวิสัยทัศน์
- ในการกาหนดความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ ผู้บริหาร
ของส่วนราชการพิจารณาถึงการสร้างความสมดุลของคุณค่า
ระหว่างผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
Average
Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4 5

1.2 การกากับ ก. การกากับดูแลองค์การ
ดูแลองค์การและ 6 ระบบการกากับดูแลองค์การ
ความรับผิดชอบ
- ส่วนราชการดาเนินการในการทบทวนและทาให้ประสบ
ต่อสังคม
ความสาเร็จในระบบการกากับดูแลที่สาคัญ ต่อไปนี้
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
• ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
• การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
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Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4 5

7

การประเมินผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการดาเนินการในการประเมินผลการดาเนินการ
ของผู้บริหารส่วนราชการ รวมทั้งระบบกากับดูแลองค์การ
- ผู้บริหารส่วนราชการและระบบกากับดูแลองค์การใช้ผล
การทบทวนผลการดาเนินการข้างต้นไปพัฒนาต่อและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนาองค์การ
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม
8 การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- ส่วนราชการดาเนินการในกรณีที่การบริการและการ
ปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม ส่วนราชการได้
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อการ
บริการและการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวลและ
ผลกระทบเหล่านี้ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล
- ส่วนราชการมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่
สาคัญเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ที่กาหนดหรือดีกว่า
- ส่วนราชการได้มีการกาหนดกระบวนการ ตัววัดและ
เป้าประสงค์ที่สาคัญเพื่อดาเนินการเรื่องความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการบริการ และการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
9 การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- ส่วนราชการดาเนินการในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจ
ว่าการปฏิบัติการทุกด้านของส่วนราชการมีการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- ส่วนราชการมีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญ
ในการส่งเสริมและกากับดูแลให้มี การประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการกากับดูแลทั่วทั้งองค์การ
รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- องค์การมีวิธีการในการกากับดูแลและดาเนินการในกรณี
ที่มีการกระทาที่ขัดต่อหลักจริยธรรม
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
10 ความผาสุกของสังคม
- ส่วนราชการคานึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของ
สังคมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ
ประจาวัน รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับ
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ระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
11 การสนับสนุนชุมชน
- ส่วนราชการดาเนินการในการสนับสนุนชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนที่สาคัญของส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการกาหนดชุมชนดังกล่าว รวมถึง
วิธีการ กาหนดกิจกรรมที่ส่วนราชการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึง่
รวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของส่วน
ราชการ
- ผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการดังกล่าว
Average
Average Category 1
Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4 5

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2.1 การจัดทา ก. กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และ 1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
- ส่วนราชการมีวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตร์ มีการ
กาหนดขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
และกาหนดผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญ
- มีกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว และมี
วิธีการในการทาให้กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มี
ความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้คานึงถึงความ
ต้องการของส่วนราชการในด้านความคล่องตัว และความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ
2 นวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการในการกาหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์
- ส่วนราชการมีโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
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3

การวิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์
- ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
และพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
• ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์
• ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนของส่วนราชการ
• จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ
• ความสามารถของส่วนราชการในการนาแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
4 ระบบงานและสมรรถนะหลักของส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการตัดสินใจเรื่องระบบงาน
- ส่วนราชการมีวิธีการในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะ
ดาเนินการโดยผู้ส่งมอบและพันธมิตร การตัดสินใจเหล่านี้ได้
คานึงถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และสมรรถนะหลัก
ของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการกาหนดสมรรถนะหลักใน
อนาคตของส่วนราชการ
ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
- ส่วนราชการมีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่
สาคัญ มีการระบุกรอบเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
- ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในด้านผลผลิต
และบริการ ผู้รับบริการ และกลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร และได้วางแผนการปฏิบัติการไว้
6 การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสามารถตอบ
ประเด็นต่อไปนี้
• ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
• ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิตและบริการ
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และ
โอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม่
• สร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความท้าทายในระยะสั้น
และระยะยาว
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• สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด
Average
Category/Item No.
2.2 การนา
ยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติ

Question

Score
0 1 2 3 4 5

ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
7 การจัดทาแผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดทาแผนปฏิบัติการ แผน
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ
8 การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การ
ปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ ไปยังบุคลากรผู้ส่งมอบ และ
พันธมิตรที่สาคัญเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
- ส่วนราชการมีวิธีการเพื่อทาให้มั่นใจว่าผลการดาเนินการ
ที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการจะประสบผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
9 การจัดสรรทรัพยากร
- ส่วนราชการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้าน
งบประมาณและด้านอื่น ๆ มีพร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จและบรรลุพันธะ
ผูกพันในปัจจุบัน
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้เพื่อสนับสนุน
แผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวเพื่อทาให้เกิดความมั่นใจถึง
ความสาเร็จของส่วนราชการ
10 แผนด้านทรัพยากรบุคคล
- แผนด้านทรัพยากรบุคคลสนับสนุนวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว
- แผนดังกล่าวได้คานึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
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11 ตัววัดผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการกาหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการ
ที่สาคัญ ที่ใช้ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการมีวิธีการเพื่อทาให้มั่นใจว่าระบบการวัดผล
โดยรวมของแผนปฏิบัติการ เสริมให้ส่วนราชการมุ่งไปใน
แนวทางเดียวกัน
12 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
- ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน ส่วนราชการ
มีวิธีการในการปรับแผน และนาแผนปฏิบัติการใหม่
ไปปฏิบัติได้โดยอย่างรวดเร็ว
ข. การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
13 การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการได้คาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลา
ของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของส่วนราชการ
ตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ระบุไว้ใน
ข้อ 2.2 ก (11)
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินหากพบว่าผลการดาเนินการ
มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ หรือกับ
ส่วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกันได้
Average
Average Category 2
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หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 สารสนเทศ ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการและ
1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
ผู้มีส่วนได้ส่วน
- ส่วนราชการมีวิธีการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกต
เสีย
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
สามารถนาไปใช้ต่อได้ วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกัน
ระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมาย
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับ
ฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการรับฟังที่จาแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการ
เป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การค้นหาข้อมูล
ป้อนกลับของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ทันท่วงที และสามารถนาไปใช้ในเรื่องคุณภาพของผลผลิต
บริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงมีใน
อนาคต
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีตอนาคตและของคู่แข่ง/คู่เทียบ
เพื่อให้ได้สารสนเทศ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และ
เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลผลิต บริการ และการ
สนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3 ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการการประเมินความพึงพอใจและการ
ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- วิธีการเหล่านี้มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินดังกล่าวให้สารสนเทศ
ที่สามารถนาไปใช้ตอบสนองให้เหนือกว่าความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้
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Category/Item No.
3.2 การสร้าง
ความผูกพัน

Question

Score
0 1 2 3 4 5

ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ในระยะยาว
ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนราชการ
เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของคู่แข่ง/คู่เทียบ
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนราชการ
เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนราชการอื่นที่มีต่อผลผลิตหรือ
การบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงของ
ลักษณะงานประเภทอื่น
ความไม่พึงพอใจ
- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สารสนเทศที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทาให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Average
Question

Score
0 1 2 3 4 5

ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6 ผลผลิตและการบริการ
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผลผลิตและการบริการ
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดและปรับผลผลิตและการ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและทาให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ตามที่ระบุไว้ในลักษณะสาคัญขององค์การ) รวมทั้งวิธีการ
ค้นหาและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อเข้าสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อดึงดูดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มใหม่ รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยาย
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
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การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการทาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึงบริการจากส่วนราชการและให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับผลผลิตและการบริการ
- ส่วนราชการมีรูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สนับสนุนใน
แต่ละกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบและ
กลไกเหล่านี้มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการระบุข้อกาหนดที่สาคัญในการ
สนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมั่นใจได้ว่า
ข้อกาหนดดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังทุกคนและ
ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8 การจาแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลผลิตและการบริการ
เพื่อจาแนกกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- ส่วนราชการมีวิธีการนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคตประกอบการพิจารณา และมี
วิธีการกาหนดว่ากลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และกลุ่มเป้าหมายใดจะได้รับความสาคัญและมุ่งเน้นเพื่อให้
เกิดผลการดาเนินการที่ดีขึ้นโดยรวม
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9 การจัดการความสัมพันธ์
- ส่วนราชการมีวิธีการสื่อสาร สร้าง และจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
• ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่และเพิ่ม
กลุ่มผู้รับบริการ
• รักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอบสนองความต้องการ และทาให้เหนือกว่าความคาดหวัง
ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• เพิ่มความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับส่วนราชการ
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- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ
10 การจัดการกับข้อร้องเรียน
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทาให้มั่นใจว่าข้อ
ร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
- การจัดการข้อร้องเรียนของส่วนราชการสามารถเรียก
ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลับคืน
มา และสร้างเสริมความพึงพอใจและการให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Average
Average Category 3
Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4 5

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การ ก. การวัดผลการดาเนินการ
วิเคราะห์ และ
1 ตัววัดผลการดาเนินการ
การปรับปรุงผล
- ส่วนราชการมีวิธีการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไป
การดาเนินการ
ในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ
ของส่วนราชการ
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการประจาวันและผลการ
ดาเนินการโดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตาม
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการมีตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญทั้งระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามตัววัด
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับส่วนราชการการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม
2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้
ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญอย่างมี
ประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ
และระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
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3

ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้
ข้อมูลและสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน) อย่างมี
ประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บ
รวบรวมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ความคล้องตัวของการวัดผล
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
การวัดผลการดาเนินการสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดถึง
ทั้งภายในหรือภายนอกส่วนราชการ
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
5 การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการมีวิธีการทบทวนผลการดาเนินการและ
ขีดความสามารถของส่วนราชการ และมีการใช้ตัววัดผล
การดาเนินการที่สาคัญของส่วนราชการในการทบทวน
- ส่วนราชการมีการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการทบทวน
และทาให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้
- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการ
ทบทวนในการประเมินผลสาเร็จของส่วนราชการ
ในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวน
ในการประเมินความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของส่วนราชการ
และความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่ส่วนราชการ
ดาเนินงานอยู่
- คณะกรรมการกากับดูแลส่วนราชการมีวิธีการในการ
ทบทวนผลการดาเนินการของส่วนราชการและ
ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ
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ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วย
ปฏิบัติการที่มีผลการดาเนินการที่ดี
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
หน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7 ผลการดาเนินการในอนาคต
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ
(ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห์ และทบทวนผลการ
ดาเนินการ) และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/แข่งขัน
ที่สาคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต
- หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการ
ดาเนินการในอนาคตกับการคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ของแผนปฏิบัติการที่สาคัญ (ตามที่ดาเนินการในหมวด 2
เรื่องการคาดการณ์ผลการดาเนินการ) ส่วนราชการมีวิธีการ
ในการปรับแก้ความแตกต่างและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
8 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ
(ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห์ และทบทวนผลการ
ดาเนินการ) ไปใช้จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนาไปเป็นโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดลาดับความสาคัญและ
โอกาสดังกล่าว เพื่อให้คณะทางานหรือกลุ่มงานและระดับ
ปฏิบัติการนาไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดลาดับความสาคัญและ
โอกาสดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องของ
ส่วนราชการ เพื่อทาให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ
Average
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4.2 การจัดการ ก. ความรู้ของส่วนราชการ
ความรู้
9 การจัดการความรู้
สารสนเทศ และ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการ
เทคโนโลยี
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
สารสนเทศ
• ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ
• แบ่งปันและนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดาเนินการ
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
10 การเรียนรู้ระดับองค์การ
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ
เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ
- ส่วนราชการมีวิธีการทาให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศของ
ส่วนราชการมีความแม่นยา ถูกต้อง และเชื่อถือได้
ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ
12 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินการเพื่อให้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่จาเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้
งานง่าย สาหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร
ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
13 คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มี ความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัย
และใช้งานง่าย
14 ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน
- ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนราชการมีวิธีการทาให้มั่นใจว่าระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูล และสารสนเทศมี
ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความจาเป็นทางภารกิจอย่างมี
ประสิทธิผล
Average
Average Category 4
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร
สภาพแวดล้อม
1 ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ด้านบุคลากร
- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร รวมทั้ง
ทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และกาลังคนที่ส่วนราชการ
จาเป็นต้องมีในแต่ละระดับ
2 บุคลากรใหม่
- ส่วนราชการมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษา
บุคลากรใหม่ไว้
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความหลากหลายทางมุมมอง วัฒนธรรม และ
ความคิดของบุคลากรที่ส่วนราชการจ้างและของชุมชน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3 การทางานให้บรรลุผล
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากร
เพื่อให้
• งานของส่วนราชการบรรลุผลสาเร็จ
• ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของ
ส่วนราชการ
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ
• มีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
4 การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
- ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังที่กาลังจะเกิดขึ้น ความต้องการเหล่านี้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา
- ส่วนราชการมีวิธีการบริหารอัตรากาลัง ความต้องการ
ของบุคลากรและความจาเป็นของส่วนราชการ เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
5 สภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่วนราชการดาเนินการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ทางานในด้านสุขภาพและสวัสดิภาพและความสะดวกใน
การเข้าถึงสถานที่ทางานของบุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น
- มีการกาหนดตัววัดและเป้าประสงค์สาหรับ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานของบุคลากร และ
เป้าหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละเรื่อง
6 นโยบายและสวัสดิการ
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดให้มีการบริการ สวัสดิการ
และนโยบายเพื่อสนับสนุนบุคลากร ส่วนราชการได้
ออกแบบสิ่งดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการที่
หลากหลายของบุคลากรตามประเภทและส่วนงาน รวมทั้ง
มีการจัดสิทธิประโยชน์ที่สาคัญให้บุคลากร
Average
Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4 5

5.2 ความผูกพัน ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของบุคลากร
7 องค์ประกอบของความผูกพัน
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผล
ต่อความผูกพัน โดยมีวิธีการที่แตกต่างกันตามประเภทและ
ส่วนงานของบุคลากร
8 วัฒนธรรมส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการ
สื่อสารที่เปิดกว้าง การทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี
และความร่วมมือของบุคลากร
- ส่วนราชการมีวิธีการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ได้ใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม
และมุมมองของบุคลากร
9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สนับสนุนให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและ
สร้างความร่วมมือของบุคลากร
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- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล
การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจ
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
ของส่วนราชการ
ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
10 การประเมินความผูกพัน
- ส่วนราชการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการ
และตัววัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ใช้ในการ
ประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
โดยวิธีการและตัววัดเหล่ามีความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเภทและส่วนงานของบุคลากร
- ส่วนราชการใช้ตัวชีว้ ัดอื่น ๆ เช่น การรักษาให้บุคลากร
อยู่กับส่วนราชการ การขาดงาน การร้องทุกข์
ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมินและปรับปรุง
ความผูกพันของบุคลากร
11 ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการนาผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์สาคัญของส่วนราชการ
เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งความผูกพันของบุคลากร
และผลลัพธ์ของส่วนราชการ
ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
12 ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการ
ของส่วนราชการและการพัฒนาตนเองของบุคลากร
หัวหน้างาน และผู้บริหาร
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของส่วนราชการ
ดาเนินการเรื่องต่อไปนี้
• พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการ ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
ของส่วนราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของ
ส่วนราชการและการสร้างนวัตกรรม
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• สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการดาเนินการอย่างมี
จริยธรรม
• ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ทาให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากร
ที่กาลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ
• ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่
ในการปฏิบัติงาน
13 ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
- ส่วนราชการมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
14 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานของบุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล
- ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของ
หัวหน้างาน และผู้บริหาร อย่างมีประสิทธิผล
Average
Average Category 5
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการ ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ทางาน
1 แนวคิดในการออกแบบ
- ส่วนราชการมีวิธีการออกแบบผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการทางาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ
ทั้งหมด
- ส่วนราชการมีวิธีการนาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ของ
ส่วนราชการ ความเป็นเลิศด้านผลผลิตและการบริการ
และความคล่องตัวที่อาจจาเป็นมาพิจารณาในกระบวนการ
เหล่านี้
2 ข้อกาหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทางาน
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของ
ผลผลิตและการบริการ
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการทางาน
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Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4 5

- มีการกาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญของส่วนราชการ
รวมระบุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข. การจัดการกระบวนการ
3 การนากระบวนการไปปฏิบัติ
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจาวันของ
กระบวนการจะเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ
- มีตัววัด หรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญ และตัววัด
ในกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการทางาน
- ตัววัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับผลการดาเนินการและคุณภาพ
ของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ
4 กระบวนการสนับสนุน
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดกระบวนการสนับสนุน
ที่สาคัญ
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจาวันของ
กระบวนการจะเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการ
5 การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
- ส่วนราชการมีวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อ
ปรับปรุงผลผลิต การบริการ และผลการดาเนินการ
และลดความผิดพลาด การทางานซ้า และความสูญเสียของ
กระบวนการ
Average
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Category/Item No.
6.2 ประสิทธิผล
การปฏิบัติการ

Question

Score
0 1 2 3 4 5

ก. การควบคุมต้นทุน
6 การควบคุมต้นทุน
- ส่วนราชการมีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการ
ปฏิบัติการ ส่วนราชการนาเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ
รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่น ๆ
มาพิจารณาในการควบคุมต้นทุนกระบวนการทางานต่าง ๆ
- ส่วนราชการมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย
ความผิดพลาดของการให้บริการ และการทางานซ้า รวมทั้ง
การลดต้นทุน การประกันความเสียหาย หรือการสูญเสีย
ผลิตภาพของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด
- ส่วนราชการมีวิธีการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการ
หรือผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการมีวิธีการสร้างความสมดุลระหว่างความจาเป็น
ในการควบคุมต้นทุนกับความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกผู้ส่งมอบและทาให้มั่นใจได้ว่า
ผู้ส่งมอบที่ส่วนราชการเลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วย
ยกระดับผลการดาเนินการของส่วนราชการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการวัดและประเมินผลการดาเนินการของผู้ส่งมอบ
- ส่วนราชการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิด
การปรับปรุง
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินการกับผู้ส่งมอบที่มีผลการ
ดาเนินการที่ไม่ดี
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน
8 ความปลอดภัย
- ส่วนราชการมีวิธีการทาให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการ
มีความปลอดภัย
- ระบบความปลอดภัยของส่วนราชการได้คานึงถึงการ
ป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ต้นเหตุของ
ความล้มเหลว และการทาให้คืนสู่สภาพเดิม
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Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4 5

9

การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยระบบการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้คานึงถึง
การป้องกัน ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ และการทาให้
คืนสู่สภาพเดิม
ง. การจัดการนวัตกรรม
10 การจัดการนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการพิจารณาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมในการวางแผนยุทธศาสตร์
- ส่วนราชการมีวิธีการทาให้ทรัพยากรด้านการเงิน
และด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการดาเนินการสนับสนุนโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการติดตามผลของโครงการ และ
พิจารณาปรับในเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดความเสียหายและ
นาทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอื่นที่มีลาดับความสาคัญ
เหนือกว่า
Average
Average Category 6
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แบบฟอร์มที่ 4
ตัวชี้วัดหมวด 7
Category/Item

No.

ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย*

ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด**
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....

หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
7.1 ผลลัพธ์ด้าน
1 ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตาม
ประสิทธิผลและ
พันธกิจหลักของส่วนราชการ
การบรรลุพันธกิจ
1.1 - ชื่อตัวชี้วัด
… -…
2 ตัวชี้วัดด้านการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
2.1 - ชื่อตัวชี้วัด
… -…
7.2 ผลลัพธ์ด้านการ 3 ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของ
ให้ความสาคัญ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการและ
3.1 ชื่อตัวชี้วัด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
… -…
4 ตัวชี้วัดด้านการให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 ชื่อตัวชี้วัด
…
-…
7.3 ผลลัพธ์ด้านการ 5 ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและ
มุ่งเน้นบุคลากร
อัตรากาลังบุคลากร
5.1 ชื่อตัวชี้วัด
… -…
6 ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการทางาน
6.1 ชื่อตัวชี้วัด
… -…
7 ตัวชี้วัดด้านการทาให้บุคลากรมีความ
ผูกพัน
7.1 ชื่อตัวชี้วัด
… -…
8 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและ
การพัฒนาผู้นาของส่วนราชการ
8.1 ชื่อตัวชี้วัด
… -…
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Category/Item

No.

7.4 ผลลัพธ์ด้านการ
นาองค์การ
และการกากับดูแล

9
9.1
…
10.
10.1
…
11
11.1
…
12

7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน
และการเติบโต

12.1
…
13
13.1
…
14
14.1
…
15

ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย*

ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด**
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ตัวชี้วัดด้านการนาองค์การ
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านการกากับดูแลองค์การ
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับ
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัตติ าม
หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ
จริยธรรม
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านผลการดาเนินการ
ด้านงบประมาณ และการเงิน
- ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านการเติบโต

15.1 - ชื่อตัวชี้วัด
… -…
7.6 ผลลัพธ์ด้าน
16 ตัวชีว้ ัดด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิผลของ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
กระบวนการและการ 16.1 ชื่อตัวชี้วัด
จัดการห่วงโซ่อุปทาน … - …
17 ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน
17.1 ชื่อตัวชี้วัด
… -…
18 ตัวชี้วัดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
18.1 ชื่อตัวชี้วัด
… -…
หมายเหตุ : *เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายของตัวชี้วัดผลลัพธ์ ณ ปีที่รายงานล่าสุด
**ข้อมูลย้อนหลังอนุโลมให้เป็นราย 6 เดือนได้ หากมีการเก็บข้อมูลไม่ถึง 3 ปี
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แบบฟอร์มที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ความยาว 3 – 5 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานของท่านและผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการ
ดาเนินการในหมวดที่ขอรับสมัคร กรณีสมัครรางวัลระดับดีเด่น ให้สรุปจากทุกหมวด
1. แนะนาหน่วยงานในภาพรวม
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. การดาเนินการพัฒนาองค์การที่หน่วยงานเห็นว่ามีความโดดเด่น ของหมวดที่สมัครขอรับรางวัล กรณีสมัคร
รางวัลระดับดีเด่น ให้สรุปจากทุกหมวด
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มที่ 6
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

โครงสร้างของรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
กรณีสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์การ ไม่เกิน 5 หน้า (ไม่มีคะแนน)
ส่วนที่ 2 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 – 1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน รวมทุกหมวดประมาณ 15 หน้า
(ยกเว้นหมวดที่สมัครรางวัลฯ)
ส่วนที่ 2 – 2 การดาเนินการที่โดดเด่นรายหมวดประมาณ 15 หน้า
(เฉพาะหมวดทีส่ มัครรางวัลฯ)

ส่วนที่ 3

ผลลัพธ์การดาเนินการ : ประมาณ 5 หน้า
* รวมทั้งหมด กรณีสมัครฯ 1 หมวด ไม่เกิน 40 หน้า *

โครงสร้างของรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
กรณีสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์การ ไม่เกิน 5 หน้า (ไม่มีคะแนน)
ส่วนที่ 2 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 – 3

ส่วนที่ 3

การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รวมทุกหมวด (หมวด 1 - 6) ประมาณ 40 หน้า

ผลลัพธ์การดาเนินการ : ประมาณ 5 หน้า
* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 50 หน้า *
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ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์การ
คาอธิบายการตอบคาถาม
รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
 ส่ ว นราชการในที่ นี้ หมายถึ ง “หน่ว ยงาน” ที่ด าเนินการพัฒ นาคุ ณภาพการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
 การจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ
 การตอบคาถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้ง
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 คาถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ ตอบว่า “ส่วนราชการ
มีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคาถามในข้อนี้”
 การตอบคาถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่สาคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
คาถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคาถาม
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ลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์ การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดาเนินงาน
และความท้าทายสาคัญทีส่ ่วนราชการเผชิญอยู่
กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะสาคัญของส่วนราชการคืออะไร
ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมการดาเนินงานของส่ วนราชการและความสัมพันธ์ที่สาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีสวนได้ส่วนเสียส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง
- ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสาเร็จของส่วนราชการคืออะไร
- กลไก/วิธีการทีส่ ่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร
(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม
- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร
- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกีย่ วข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร
- มีการจาแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง
- อะไรคือข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ
- องค์ประกอบสาคัญที่ ทาให้บุคลากรเหล่ านี้มี ส่วนร่วมในการทางานเพื่อ บรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร
- ในการทางานจาเป็นต้องมีข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของ
ส่วนราชการอะไรบ้าง
(4) สินทรัพย์
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญอะไรบ้าง
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
- ส่วนราชการดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สาคัญ
อะไรบ้าง

47

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(6) โครงสร้างองค์การ
- โครงสร้างและระบบการกากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร
- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และ
ส่วนราชการที่กากับมีลักษณะเช่นใด (*)
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*)
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่ มีให้ และ
ต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
(8) ส่วนราชการหรือองค์การทีเ่ กี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานตอกัน
- ส่ว นราชการหรือองค์การที่เกี่ ยวข้องกันในการให้บริการหรือ ส่ง มอบงานต่อกันที่สาคัญ มี
หน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งดัง กล่า วมีส่ว นร่ว มหรือ บทบาทอะไรในการสร้า งนวัต กรรมให้แ ก่
ส่วนราชการ (*)
- กลไกที่สาคัญในการสื่อสาร และข้อกาหนดสาคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด
ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ สาคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็น เช่นใด
ประเภทการแข่งขันและจานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด
- ประเด็น การแข่ งขัน คืออะไร และผลการดาเนินการปัจจุบันของส่ ว นราชการในประเด็ น
ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร
(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน
- การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ ร ว ม ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสสาหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- แหล่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ส าหรั บ ข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บ และเชิ ง แข่ ง ขั น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น มี
อะไรบ้าง
- แหล่งข้อมูลสาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนราชการ
นอกส่วนราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง
- มีข้อจากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
- องค์ประกอบสาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง
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ส่วนที่ 2 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด)
ให้อธิบายการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ในหมวด
ที่ไม่ได้เสนอขอรับรางวัล โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงานมีการรักษาระบบและพัฒนาการดาเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริห ารจั ดการภาครั ฐได้เป็ นอย่างดี ในแต่ละหมวดให้ ครอบคลุมทุกรหั สโดยแสดงให้เห็นว่ามี
แนวโน้มของการดาเนินการที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน เขียนอธิบายประมาณ 15 หน้า
เนื้อหาประกอบด้วย
 กลไกในการรักษาระบบและการพัฒนาการดาเนินการตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้
เห็นว่าการดาเนินการมีโครงสร้างการทางานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นระบบ
 การปรับปรุงคุณภาพการดาเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI เพื่อแสดงให้เห็นว่าใน
การดาเนินการนั้นมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดยมีการ
ทบทวนผลการดาเนินการเพื่อนาไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
 การเชื่ อ มโยงระหว่ า งหมวดกระบวนการและผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น การ โดยย กตั ว อย่ า ง
ผลการดาเนินการและผลลัพธ์ที่สาคัญ
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ส่วนที่ 2 - 2 การดาเนินการที่โดดเด่นรายหมวด
(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด)
ให้อธิบายผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่แสดงถึงความโดดเด่นในหมวด
ที่ยื่นสมัครรางวัล (ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558) เขียนอธิบายประมาณ 15 หน้า
ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวข้อประกอบท้ายข้อความ
แนวทางการเขียน
 การแบ่งหัวข้อการเขียน ให้ครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดที่สมัครรางวัล (ระดับ ก. ข. ค.)
เช่น หมวด 1 หัว ข้อ 1.1 การนาองค์การโดยผู้บริห ารของส่ว นราชการ จะอธิบายการดาเนินงานในเรื่อง
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ข. การสื่อสารผลการดาเนินการขององค์การ เป็นต้น
 การอธิบายผลการดาเนินการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI
รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นการดาเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและ
แสดงผลการดาเนินการ
 ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบและความโดดเด่นในการดาเนินการ ซึ่งอาจนาเสนอในลักษณะ
รูปภาพประกอบ เช่น รูปแบบการบริหารงานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการ เป็นต้น
 การเชื่อมโยงระหว่างหมวดที่สมัครรางวัล กับลักษณะสาคัญขององค์การ หมวดอื่น ๆ และผลลัพธ์
การดาเนินการ โดยยกตัวอย่างผลการดาเนินการและผลลัพธ์ที่สาคัญ
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ส่วนที่ 2 - 3 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ควรมุ่งเน้น
(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น)
ให้อธิบายผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558) ที่แสดงถึงความโดดเด่นของการดาเนินการในแต่ละหมวด เขียนอธิบายรวมทุกหมวด
(หมวด 1 - 6) ประมาณ 40 หน้า ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวข้อประกอบท้ายข้อความ
แนวทางการเขียน
 การแบ่งหัวข้อการเขียน ให้ครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดที่สมัครรางวัล (ระดับ ก.
ข. ค.) เช่น หมวด 1 หัวข้อ 1.1 การนาองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ จะอธิบายการดาเนินงานในเรื่อง ก.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ข. การสื่อสารผลการดาเนินการขององค์การ เป็นต้น
 การอธิบายผลการดาเนินการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI
รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นการดาเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและ
แสดงผลกาดาเนินการ
 ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบและความโดดเด่นในการดาเนินการ ซึ่งอาจนาเสนอในลักษณะ
รูปภาพประกอบ เช่น รูปแบบการบริหารงานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการ เป็นต้น
 การดาเนินการที่เชื่อมโยงกับลักษณะสาคัญขององค์การ หมวดอื่น ๆ และผลลัพธ์ การดาเนินการ
โดยยกตัวอย่างผลการดาเนินการและผลลัพธ์ที่สาคัญ
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ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดาเนินการ
ให้แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลั พธ์ของทุกหมวด (โดยแบ่งเป็น 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผ ลและ
การบรรลุพันธกิจ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.3 ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นบุคลากร 7.4 ผลลัพธ์ ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน
และการเติบโตและ 7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน)
โดยผลลัพธ์ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับปัจจุบันและแนวโน้ม (อย่างน้อย 3 จุด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในแต่ละปี)
ของตั ว วั ด หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ สาคั ญ ของผลการดาเนิ น การด้ า นต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ให้ แ สดงข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บ
ที่เหมาะสม เขียนอธิบายประมาณ 5 หน้า
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ภาคผนวก 3
แนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

54

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

แนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็น
ระบบบริหารจัดการและผลการดาเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2558 เป็นกรอบในการอธิบาย
รายงานผลการดาเนิ นการพัฒนาองค์การเป็นเอกสารที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการพิจารณาซึ่งนับว่ามี
ความสาคัญมาก เพราะในขั้นแรกของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะรู้จักองค์การผ่านเอกสารรายงานผล
การดาเนินการพัฒนาองค์การเท่านั้น ซึ่งมีเนื้อหาของระบบการบริหารจัดการในองค์การ ที่จัดทาขึ้นโดยตอบ
ข้อกาหนด (Requirement) ของหัวข้อ (Item) ประเด็นที่ควรพิจารณา (Area to Address) ตลอดจนคาถามของ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างครบถ้วน
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
- ต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้
สื่อสารระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนองค์การอื่น ๆ ที่สนใจนาแนวทางที่ดีของ
องค์การไปประยุกต์ใช้
- มีรู ปแบบของการน าเสนอที่ดี สามารถอธิบ ายระบบขององค์ การภายในจ านวนหน้า กระดาษ
ที่กาหนดไว้โดยอาจใช้การบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล
- ที่สาคั ญที่สุด รายงานผลการดาเนิ นการพัฒนาองค์ก ารต้องถูกต้ องและสะท้ อนระบบจริ งของ
องค์การ การเขียนรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการปรับปรุง
องค์การ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้รางวัล
- ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ
ประโยชน์ของการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การการจัดทา
รายงานผลการดาเนิน การพัฒ นาองค์การเพื่อใช้ภายในองค์การจะเป็นเครื่องมือสาหรับการตรวจประเมิน
องค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงซึ่งส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงจะเป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ ท าให้ อ งค์ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ ต รวจประเมิ น ภายนอกองค์ ก าร เพื่ อ น ามาจั ด ท า
แผนปรับปรุงองค์การให้มีระดับความสมบูรณ์สูงขึ้น
ความท้าทายในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ องค์การอาจต้องเผชิญและจัดการกับความท้าทาย
ต่าง ๆ ดังนี้
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- ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเกณฑ์ที่ มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการจัดการการดาเนินการขององค์การ เพื่อช่วยในการปรับปรุงวิธีการ
ดาเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ขององค์การรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาส
ในการเรียนรู้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยเกณฑ์ซึ่งแสดงถึงระบบการบริหารจัดการ 7 หมวด
และประกอบด้วยคาถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือนการชี้นาให้องค์การดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามเกณฑ์ไม่ได้ระบุวิธีการไม่ได้กาหนดเครื่องมือ และไม่ได้กาหนดว่าองค์การควรมีโครงสร้าง
อย่างไร แต่การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประเภทและ
ขนาดขององค์การ ระดับการพัฒนาขององค์การ รวมทั้งขีดความสามารถของบุคลากร
- ความสาคัญของลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์การจะทาให้ผู้ อ่าน ทั้งบุคลากรในองค์การ รวมถึงผู้ตรวจประเมิน เข้าใจถึงทิศทาง
การดาเนินงาน และปัจจัยแห่งความสาคัญในการดาเนินการขององค์การ
คาถามของลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นคาถามประเภท “อะไร” ให้องค์การกาหนดบริบทถึงสิ่งที่มี
ความส าคั ญ ต่ อ องค์ ก าร โดยจะเชื่ อมโยงไปยั ง ค าถามของเกณฑ์ ใ นหมวดต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น ค าถามประเภท
“อย่างไร” เพื่อให้องค์การอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการต่อไป
- ความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์
องค์การ บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทางานต้องมีความเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์
ซึ่งระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์การบรรลุ
- ความเข้าใจเรื่องแนวทางการให้คะแนน
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการวัดระดับขั้นในการพัฒนา
ขององค์การ (Maturity Level) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ตั้งรับปัญหา
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการและตอบสนองความต้องการ
หรือปัญหาเฉพาะหน้าส่วนใหญ่
ระดับ 2 แนวทางเริ่มเป็นระบบ
องค์การในระดับนี้ อยู่ในขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติการโดยกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ มีการประเมินผล
การปรับปรุงและเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ มีการกาหนดกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์เชิงปริมาณ
ระดับ 3 แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้และมีการประเมินผล
อย่างสม่าเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การ กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่สาคัญขององค์การ
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ระดับ 4 แนวทางที่มีการบูรณาการกัน
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ และมีการประเมินผล
อย่างสม่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงโดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การทางานข้ามหน่วยงาน
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช้ ก ระบวนการและตั ว วั ด ในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของเป้ า ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติการที่สาคัญ
การตอบคาถามในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 ถึง หมวด 6) องค์การต้องแสดงให้เห็ นถึง
แนวทางการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการในกระบวนการที่ใช้เพื่อให้เกิดผลตามที่
เกณฑ์ตั้งคาถาม การตอบคาถามในหมวดที่เป็นผลลัพธ์ องค์การต้องสามารถแสดงถึงระดับของผลการดาเนินการ
แนวโน้ม ตัวเปรียบเทียบ และการแสดงผลลัพธ์ต้องสอดคล้องกับกระบวนการตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่เป็น
กระบวนการด้วย
การจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง
และช่วยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ช่วยในการระบุข้อมูลสาคัญที่อาจขาดหายไป และ
มุ่งเน้นที่ความต้องการด้านผลการดาเนินการ รวมทั้งผลลัพธ์ด้วย
สาหรับทีมงานและบุคลากรในองค์การ ลักษณะสาคัญขององค์การจะทาให้ทุกคนในองค์การเข้าใจถึง
ทิศทางการดาเนินงาน และปัจจัยแห่งความสาคัญในการดาเนินการขององค์การ
ทุกคาถามในลักษณะสาคัญขององค์การจะเชื่อมโยงกับกระบวนการซึ่งอยู่ในเกณฑ์หมวดต่าง ๆ ดังนั้น
องค์การจึงต้องชัดเจนในทุกประเด็น
คาถามในลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นคาถาม “อะไร” ซึ่งต้องการเพียงข้อมูล องค์การไม่ต้องเขียน
อธิบายถึงกระบวนการในขั้นตอนนี้
วิธีการอธิบายลักษณะสาคัญขององค์การ อาจใช้รูปแบบของการพรรณนาหรืออาจนาเสนอโดยใช้
รูปแบบของตาราง
การจัดทารายงานหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)
การเขีย นรายงานผลการดาเนิ นการพัฒ นาองค์การเป็นการแสดงถึงระบบการบริห ารจัดการของ
องค์การ ภายในเนื้อที่ที่จากัด ดังนั้น สิ่งที่ต้องคานึงถึงมีดังนี้
1. ตอบให้ครบทุกประเด็น
2. ตอบให้ครอบคลุม
3. แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การ ต้องแสดงให้เห็นว่า “ทาอย่างไร” ซึง่
รวมถึงการแสดงตัวอย่างประกอบ ตามความเหมาะสมของคาถาม และการจัดสรรเนื้อที่จานวนหน้า
4. แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การและบูรณาการกับ
ประเด็นหลักขององค์การ
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แนวทางการตอบคาถามหมวดกระบวนการ
ในหมวดที่เป็นกระบวนการ ซึ่งได้แก่ หมวด 1 – 6 มีจุดประสงค์ที่จะวินิจฉัยกระบวนการที่สาคัญที่สุด
ขององค์การ
การตอบค าถามในหมวดที่ เป็ น กระบวนการ ต้ องคานึงถึ งความเชื่อมโยงจากลั กษณะส าคัญ ของ
องค์การไปสู่การดาเนินงานในแต่ละเกณฑ์ในหมวด 1 - 6 และต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างหมวด
คาถามในหมวดที่เป็นกระบวนการมี 2 ลักษณะ และมีแนวทางการตอบ ดังนี้
1. การตอบคาถาม “อะไร”
คาถามในหมวด 1 - 6 ที่ถามว่า “อะไร” มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เป็นคาถามเพียงเพื่อต้องการทราบว่า ผล แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรือตัวชี้วัด
สาคัญของส่วนราชการคืออะไร
เช่น คาถามในหัวข้อ 2.2 (11) ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามความสาเร็จและ
ประสิ ทธิผ ลของแผนปฏิบั ติการมีอะไรบ้ าง คาตอบ คือ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ระยะเวลาในการ
ให้บริการ เป็นต้น
แบบที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับกระบวนการที่สาคัญและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ซึ่งคาถามนี้
ต้องการคาตอบที่มีข้อมูลเพียงพอสาหรับการวินิจฉัยและสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ หากคาตอบตอบเพียงว่า
“ใคร” ก็ไม่เพียงพอ ควรจะต้องตอบถึงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานด้วย
เช่น คาถามในหัวข้อ 6.1 ข. (4) กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง คาถามนี้
หากตอบเพีย งแค่ชื่อกระบวนการ ไม่เพีย งพอส าหรับการวินิจฉัย ควรให้ ข้อมูล เพิ่มเติมวิธีปฏิบัติงานของ
กระบวนการนั้นพอสังเขป
2. การตอบคาถาม “อย่างไร”
ในการตอบคาถามในหมวด 1 - 6 ที่มีคาถาม “อย่างไร” ควรให้ข้อมูลและสารสนเทศของกระบวนการ
ที่สาคัญที่แสดงถึงแนวทางการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติการเรียนรู้และการบูรณาการ ดังนี้
- แนวทาง (Approach-A) ซึ่งหมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซึ่งแนวทางนั้นต้อง
สามารถนาไปใช้ซ้าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ
- การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายความรวมถึงความครอบคลุมและทั่วถึง
ของการนาแนวทางไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่ควรนาไปใช้
- การเรี ยนรู้ (Learning-L) หมายถึง การปรับปรุ งแนวทางให้ดีขึ้น โดยการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความสอดคล้องทั้งการใช้แนวทาง ตัวชี้วัด สารสนเทศ
การวิเคราะห์ ระบบการปรับปรุงที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การ
และช่วยเสริมกระบวนการทั่วทั้งองค์การ
คาตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าว หรือคาตอบที่เพียงแต่ยกตัวอย่าง จะถูกประเมินว่า “มีสารสนเทศ
น้อยและไม่ชัดเจนในระบบการบริหารจัดการ”
ดังนั้น ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การของหมวดที่เป็นกระบวนการ ต้องคานึงถึง
ประเด็นต่อไปนี้

58

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

1. แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบคือ เป็นแนวทางที่ทาซ้าได้ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับการพัฒนามากขึ้น
2. แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติโดยแสดงถึงการนาแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ
ขององค์การอย่างสม่าเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมทั้ง
โอกาสของการเปลี่ ย นแปลงแบบก้าวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีก ารแบ่ง ปัน กับ หน่ว ยงาน
ที่เหมาะสมขององค์การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การ
4. แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความกลมกลืนระหว่าง
กระบวนการ แผนงาน ตัวชี้วัด และการปฏิบัติการ ที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ
ประเด็น 4 ข้อแรกนี้ คือการอ้างอิงตามแนวทางการให้คะแนนนั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่องค์การ
ควรคานึงถึงนอกเหนือจากการมุ่งเน้นการตอบคาถามตามเกณฑ์เพียงอย่างเดียว
5. แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวาซึ่งจะต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญ 4 ประการ คือ
(1) ลักษณะสาคัญขององค์การ ควรระบุให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างที่สาคัญ
(2) หมวดการวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบั ติการต่าง ๆ ควรแสดงให้ เห็ นอย่างเด่นชัดถึงประเด็นที่มุ่งเน้นมากที่สุ ด และ
อธิบายว่าการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติสาเร็จได้อย่างไร
(3) ในการอธิบายการวิเคราะห์และการทบทวนในระดับองค์การ ควรแสดงวิธีการที่องค์การ
วิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินการเพื่อกาหนดลาดับความสาคัญ
(4) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ควรแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความสามารถพิเศษ
และกระบวนการทางานที่มีความสาคัญต่อผลการดาเนินการโดยรวมขององค์การ
การแสดงถึงความมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวาในหัวข้อในหมวด 1 - 6 และการติดตามตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกันในหัวข้อในหมวด 7 จะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์การดาเนินการ
6. ตอบข้อกาหนดของหัวข้อต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และต้องตอบประเด็นพิจารณาทุกประเด็นการตอบ
คาถามแต่ละคาถามในประเด็นพิจารณาอาจตอบแยกกันหรือรวมกันก็ได้
แม้ว่าคาตอบในแต่ละหัวข้อควรสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตามคาตอบของแต่ละ
หัวข้อควรเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงควรใช้การอ้างอิงคาตอบในหัวข้ ออื่น ๆ ตามความเหมาะสมแทนที่จะให้
สารสนเทศซ้าเดิม โดยใส่เนื้อหาของกระบวนการที่สาคัญไว้ในหัวข้อที่เป็นหลัก
ตัวอย่างเช่น เรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรควรรายงานอย่างละเอียดในหัวข้อ 5.2 ค.และ
หากต้องกล่าวถึงเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาอีกในหัวข้ออื่น ควรอ้ างอิงหัวข้อ 5.2 ค. โดยไม่ต้องอธิบาย
รายละเอียดซ้าเดิม
สารสนเทศที่ขาดหายไป จะถือว่าเป็นความบกพร่องในระบบการจัดการผลการดาเนินงานขององค์การ
7. ใช้รูปแบบที่กระชับเนื่องจากรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การมีการจากัดจานวนหน้าจึงควร
ใช้หน้ากระดาษให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และนาเสนอสารสนเทศให้กระชับ โดยใช้แผนภูมิแสดงการไหลของงาน
(Flowcharts) ตาราง (Tables) และหัวข้อสั้น ๆ (Bullets)
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องค์การสามารถเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดทารายงานได้โดยไม่มีข้อจากัดใด ๆ ทั้งในรูปแบบ
พรรณนา ตาราง และรูปภาพ โดยมีข้อแนะนากว้าง ๆ ถึงรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
การตอบแบบพรรณนา เหมาะส าหรับคาถามที่ต้องการให้รายละเอียดที่ครบถ้วน วิธีการทางาน
ข้อด้อยของการตอบแบบพรรณนา คือ ใช้เนื้อที่บรรยายมาก และผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียนบรรยาย
การตอบโดยใช้ต าราง นิย มใช้กับ คาถามที่ต้อ งการคาตอบในรูปของตัวเลข หรือต้องการอธิบาย
เหตุผลในแต่ละช่องต่อเนื่องกันแต่การตอบในรูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับคาถามประเภทที่มีรายละเอียดมาก
หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวม
การตอบโดยใช้แผนภาพหรือแผนผัง (Flow หรือ Model) นิยมใช้กับคาถามที่ต้องการอธิบาย
ภาพรวม ความเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอน ข้อด้อยของการตอบคาถามในรูปแบบนี้ คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจแผนภาพ
หรือแผนผังที่แสดง จึงต้องอธิบายแผนภาพประกอบด้วย
การใช้รูปแบบใด ๆ หรือใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละคาถามและ
ความถนัดของผู้จัดทารายงานผลการดาเนินการพั ฒนาองค์การ ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องมั่นใจว่ารูปแบบการตอบ
คาถามใด ๆ ที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อคาถามหรือข้อกาหนดของเกณฑ์ และเป็นสิ่งที่ผู้อื่นสามารถ
อ่านและทาความเข้าใจได้ง่าย
การจัดทารายงานหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)
หมวด 7 ให้สารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” (ตัวชี้วัดความก้าวหน้า) เพื่อประเมินและปรับปรุง
กระบวนการผลผลิตและบริการโดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
โดยรวม
แนวทางการตอบคาถามหมวดผลลัพธ์สิ่งที่ต้องคานึงถึงมีดังนี้
 เน้นปัจจัยที่สาคัญสุด
 ให้ข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 - 6)
 แผนภาพ แผนภูมิ ซึ่งควรจะมีมากกว่า 90% ของเนื้อหาในหมวดนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ ซึ่งการพรรณนาไม่สามารถทาให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
การตอบคาถามในหมวด 7 ต้องแสดงข้อมูลระดับของผลการดาเนินการ อัตราการปรับปรุง และข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการขององค์การ รวมถึงข้อมูลที่แสดงความ
ครอบคลุมของการปรับปรุงผลการดาเนินการซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติและการเรียนรู้
ขององค์การ
หากมีก ารแบ่ งปั น ความรู้ ใ นเรื่ อ งกระบวนการปรับ ปรุ งและมี การถ่ ายทอดเพื่อน าไปปฏิบั ติอ ย่า ง
กว้างขวาง ควรจะแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วย
ดังนั้น ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การของหมวดที่เป็นผลลัพธ์การดาเนินการ
ต้องคานึงถึงประเด็นต่อไปนี้

60

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

1. มุ่งเน้นผลลัพธ์การดาเนินงานขององค์การที่สาคัญ
การรายงานผลลัพธ์ควรครอบคลุมข้อกาหนดที่สาคัญที่สุดต่อความสาเร็จขององค์การ ตามที่แสดงให้
เห็ นอย่ างเด่น ชัดแล้ ว ในลั กษณะส าคัญขององค์การ และหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดการให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหมวดการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
2. ให้ความสาคัญกับข้อกาหนดที่สาคัญ 4 ประการ ของแนวทางการให้คะแนนเพื่อการรายงาน
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล
 ระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (Level - Le) ควรรายงานใน
มาตรวัดที่ชัดเจน เช่น คะแนน จานวนความผิดพลาด จานวนความถูกต้อง ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เป็นต้น
 แนวโน้ ม ของผลการดาเนิ น การ (Trend - T) เพื่ อแสดงทิ ศทางของผลลั พ ธ์แ ละอั ตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานของส่วนราชการ
 ผลการด าเนิ น การเปรี ย บเที ยบ (Comparison- C) เพื่ อ แสดงผลลั พ ธ์ เมื่ อเปรี ย บเที ยบกั บ
ส่วนราชการหรือองค์การอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน หรือที่เลือกมาอย่างเหมาะสม
 ความครอบคลุมและความสาคัญของผลลัพธ์ (Linkage - Li) เพื่อแสดงว่ามีการรายงานผลลัพธ์
ที่ ส าคั ญ ทั้ ง หมดและแยกตามกลุ่ ม ที่ จ าแนกไว้ เช่ น ตามความส าคั ญ ของผู้ รั บบริ ก ารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มการให้บริการ
3. แสดงข้อมูลแนวโน้มตลอดช่วงเวลาที่มีการติดตามแนวโน้ม
แนวโน้มควรแสดงถึงผลการดาเนินงานในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่เป็นการคาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคต
ช่วงเวลาระหว่างข้อมูลควรมีความเหมาะสมสาหรับตัววัดแต่ละตัวสาหรับผลลัพธ์ที่สาคัญ ๆ ควรแสดง
ข้อมูลใหม่ด้วยแม้ว่าจะยังไม่เห็นแนวโน้มหรือผลเปรียบเทียบที่ชัดเจนก็ตาม
4. ใช้รูปแบบที่กระชับ เช่น กราฟ และตาราง
ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และมีจานวนมาก จึงควรนาเสนอในรูปแบบที่กระชับโดยใช้
กราฟและตารางและเพื่อความสะดวกในการตีความควรแสดงข้อมูลรายละเอียดของกราฟและตารางด้วย
ในการแสดงกราฟ ควรคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้
 ระบุตัวเลขกากับกราฟสาหรับการอ้างอิงถึงกราฟในเนื้อหาโดยใช้ตัวเลขกากับให้สอดคล้องกับ
หัวข้อ เช่น รูปที่ 3 ในหัวข้อ 7.1 ควรใช้ตัวเลขกากับรูปเป็น 7.1–3
 ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนของกราฟและหน่วยวัดอย่างชัดเจนเช่น ลูกศรชี้ขึ้น
แสดงให้เห็นว่าตัววัดมีแนวโน้มดี
 แสดงผลลัพธ์หลาย ๆ ปีและมีเส้นแสดงแนวโน้มข้อมูล
 แสดงการเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน
ผลลั พธ์ที่ เกิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับองค์การอื่น เช่น การนาเสนอในรูป
อัตราส่วนสาหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างของขนาด “ควรปรับให้เป็นฐานเดียวกัน”
ตัวอย่างเช่น การรายงานแนวโน้มความปลอดภัยเป็นจานวนวันทางานที่สูญเสียต่อจานวนพนักงาน
100 คน จะมีความหมายมากกว่าการรายงานจานวนวันทางานที่สูญเสียไปทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าจานวน
พนักงานไม่คงที่ในช่วงเวลาที่รายงานผล หรือในกรณีที่มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์การอื่นที่มีจานวน
พนักงานต่างกัน
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5. อธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ด้วย
นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีคาอธิบายของผลลัพธ์นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม องค์การควรมีคาชี้แจงประกอบ
ตัวอย่างการแสดงกราฟพร้อมกับคาอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์
ระด ับความพึงพอใจ (%)

100

กรม 1

95

กรม ก.

90

กรม 2

85
80
75
70
2546

2547

2548

2549

2550

ปี พ.ศ.

ตัวอย่างกราฟในหัวข้อ 7.2 (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ)
แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คาอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์
 กรม ก. มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 94% มีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดี
ขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2550
 ระดับเทียบเคียง กรม 1 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันดี ที่สุด อยู่ที่เกือบ
100% และรักษาระดับไว้ได้อย่างคงที่
 ระดับเทียบเคียง กรม 2 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 85% แม้จะมี
แนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นทุกปี แต่ยังต่ากว่ากรม ก.
ระดับชั้นของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
P. ลักษณะสาคัญขององค์การ

2 ข้อ

1. การนาองค์การ

7 หมวด

1.1 การนาองค์การโดยผู้บริหารของ
ส่วนราชการ
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(1)

(2)

(3)

1.2 การกากับดูแลองค์การและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข. การสื่อสารผลการดาเนินการ
ขององค์การ

18 หัวข้อ
36 ประเด็น
90 ข้อ

62

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

ตัวอย่างเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ภาคผนวก 4
แบบฟอร์มการสมัคร
(เกณฑ์ PMQA 4.0)
ในการส่งแบบฟอร์มการสมัครรางวัล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
กรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th
(1) แบบฟอร์มที่ 3 (ขั้นตอนที่ 1)
(2) แบบฟอร์มที่ 4 (ขั้นตอนที่ 1)
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม นามากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วส่งโดย
อัพโหลดไฟล์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th/awardsregister/
(1) แบบฟอร์มที่ 2 (ขั้นตอนที่ 1)
(2) แบบฟอร์มที่ 5 (ขั้นตอนที่ 2)
(3) แบบฟอร์มที่ 6 (ขั้นตอนที่ 2)
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ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน:
(การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (ถ้ามี) ซึง่ มีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของ
ส่วนราชการ และของประเทศ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทีส่ ร้างโอกาส
สาหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร)

ค่านิยม:
งบประมาณ:
รายได้:
จานวนบุคลากร:
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ:
(กฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ที่เอื้อให้ส่วนราชการทางานอย่างมีความ
คล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ)
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ:

พันธกิจ:
วิสัยทัศน์:

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ:

สมรรถนะหลักขององค์กร:
(เรื่องทีส่ ่วนราชการมีความรู้ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญมากที่สุด
และสร้างความได้เปรียบให้กับส่วนราชการ และความสาคัญของ
สมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ความต้องการ:

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
(กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติการและความสาเร็จของส่วนราชการ)

ความต้องการ:

(ผู้ส่งมอบ หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งมอบทรัพยากรในการ
ดาเนินการของส่วนราชการ
พันธมิตร หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่มีความร่วมมือในการ
ดาเนินงานของส่วนราชการอย่างเป็นทางการ เพื่อเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
ผู้ให้ความร่วมมือ หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับ
ส่วนราชการ ในการสนับสนุนกาปฏิบัติการหรือกิจกรรมบางอย่าง หรือเป็น
ครั้งคราว โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกัน มักไม่เป็นทางการ)

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ:

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ
(โดยสรุป 1 หน้า ขยายความในเอกสารแนบได้อีกไม่เกิน 1 หน้า)

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน:
(ภาวะ หรือสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในขณะนั้น รวมถึง
แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจในการ
แข่งขันและวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมของผูบ้ ริหารองค์กร)
(สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ของส่วนราชการ ประเด็นการแข่งขัน และผลต่อการดาเนินการ
ของส่วนราชการ)

ผู้รับบริการ:
ความต้องการ:

1. ภารกิจ/บริการหลัก:
คุณลักษณะโดดเด่นของภารกิจ/บริการ
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แบบฟอร์มที่ 3
แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง
ให้ ห น่ว ยงานประเมิ นสถานะการเป็ นระบบราชการ 4.0 ด้ ว ยตนเอง โดยประเมินตามระดับ การพั ฒนา (ยัง ไม่ได้เริ่ม ดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ ดาเนินการได้ในระดับ Basic ระดับ Advance และระดับ Significance)
กรณีหน่วยงานเลือกว่าดาเนินการอยู่ในระดับ Basic ต้องมีการดาเนินการครบถ้วนในระดับ Basic
กรณีหน่วยงานเลือกดาเนินการอยู่ในระดับ Advance ต้องมีผลการดาเนินครบถ้วนทั้งระดับ Basic และ Advance
กรณี ห น่ ว ยงานเลื อ กดาเนิน การอยู่ ในระดับ Significance ต้ อ งมีผ ลการด าเนินครบถ้ ว นทั้ งระดับ Basic Advance และ
Significance

หมวด 1 การนาองค์การ
ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
หัวข้อ
1.1

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

ระบบการนาองค์การที่สร้างความยั่งยืน
1.1.1 ระบบการนาองค์การของผู้บริหาร

□ □

 ผู้บริหารมีวิธีการกาหนด  ผู้ บ ริ ห ารกาหนดทิ ศ ทาง  ทิศทางองค์การที่
ทิศทางองค์การ รองรับพันธกิจ องค์ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กาหนดเป็น ดังนี้
ปัจจุบัน
การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต o ได้คานึงถึงผลกระทบต่อ
ด้าน...................................
สังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้ง
เรื่อง..................................... ทางตรงและทางอ้อม
เช่น…..................................
o สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (ด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อม) เช่น...............

1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ

□ □

 ผู้บริหารสร้างสภาพ
แวดล้อม เพื่อให้เกิด ดังนี้
o การมุ่งเน้นพันธกิจ
o การปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
o การเรียนรู้ระดับองค์การ
และระดับบุคคล

 ผู้บริหารสร้างสภาพ
แวดล้อม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการ
..............................

 ผู้บริหารสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ ดังนี้
o เกิดนวัตกรรมที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ เช่น..................
o การบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เช่น..................................

1.1.3 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้เกิดความทั่วถึง รวดเร็ว และทันการณ์

□ □

 ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะสาคัญองค์การ (ทั้ง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้
เกิดการรับรู้ เข้าใจ และ
ร่วมมือกันในการดาเนินการ

 ผู้บริหารมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบการตัดสินใจที่สาคัญ (ทั้ง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้
เกิดผล ดังนี้

 ผู้บริหารมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ทั้ง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันการณ์ และมีประสิทธิผล
โดยมีผลสาเร็จที่สาคัญจาก
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หมวด 1 การนาองค์การ
ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
หัวข้อ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic
จนเกิดผลสาเร็จ

1.2

Advance

Significance

o ความทั่วถึง โดยวิธีการ
...............................................
o ความรวดเร็ว โดยวิธีการ
.....................................

การสื่อสารที่รวดเร็ว ทั่วถึง และ
ทันการณ์ (ยกตัวอย่างกรณี
การสื่อสารที่รวดเร็ว ทันการณ์
ที่นามาสู่การแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที) เช่น……………

การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
1.2.1 ผู้บริหารสร้างบรรยายกาศเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์การด้านความโปร่งใส

□ □

 ผู้บริหารสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อ ให้หน่วยงาน
เป็นองค์การที่มีความโปร่งใส
ดังนี้
o กาหนดนโยบายด้าน
ความโปร่งใส
o กาหนดมาตรการ/
แนวทางในการสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
o มีมาตรการในการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยัง
บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 มีการกาหนดมาตรการ
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เช่น
o มีการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
การป้องกันการทุจริต และ
สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เช่น …...................
o การนาเครือข่ายมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น
…...................
o การกากับ ติดตาม การ
ดาเนินงานเพื่อป้องกันทุจริต
และสร้างความโปร่งใส เช่น
…....................
o อื่น ๆ ระบุ .................

 ผู้บริหารเป็นต้นแบบใน
ด้านความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ................
 หน่วยงานมีวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานที่มีความ
โปร่งใส เช่น ......................
(ให้อธิบายวัฒนธรรมดังกล่าว)

 มีการกาหนดตัวชี้วัดใน
การติดตามด้านการป้องกัน
การทุจริต และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

 มีการติดตาม ทบทวน ทุกปี
เกี่ยวกับ ดังนี้
o ประสิทธิผลของ
มาตรการในการป้องกัน
การทุจริตและการสร้าง
ความโปร่งใส
o ตัวชี้วัดด้าน
การป้องกันการทุจริตและ
การสร้างความโปร่งใส

 มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อกากับ
การดาเนินงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริต และสร้างความ
โปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน
เช่น.........................

 ในรอบปีที่ผ่านมา
หน่วยงานไม่เคยถูกร้องเรียน/
ทักท้วงจากสาธารณะเกี่ยวกับ
กับทุจริตและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบ
ในด้านความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานที่สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการดาเนินการ
ได้ เช่น .......................

1.2.2 การติดตาม

□ □

1.2.3 การจัดการเรื่องราวร้องเรียน

□

□

 หน่วยงานมีข้อร้องเรียน/
การทักท้วงจากสาธารณะ
และสามารถตอบสนองกลับ/
ชี้แจงได้ทันท่วงที
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หมวด 1 การนาองค์การ
ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
หัวข้อ
1.3

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

□

1.4

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

□

 มีกลไก/แนวทางที่เอื้อ  มีการดาเนินการร่วมกับ
ให้เครือข่าย (ภาคประชาชน
เครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมทา
ภาคเอกชน หรือท้องถิ่นจาก ร่วมตรวจสอบ ตั้งเป้าหมายใน
องค์การภายนอก) เข้ามามี
การดาเนินการ) เพื่อให้เกิด
ส่วนร่วมในการทางาน กลไก/ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น
แนวทางดังกล่าว คือ
การพัฒนาผลผลิต บริการ
...............................
มาตรการต่างๆ โดยมีผลงาน/
/โครงการ/นโยบาย/มาตรการ
ทีด่ าเนินการร่วมกับเครือข่าย
เช่น...................และเครือข่าย
ที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่
.....................................

 มีผลงานที่โดดเด่นที่
เป็นนวัตกรรมอันเกิดจาก
การดาเนินการร่วมกับ
เครือข่าย จนสามารถแก้ไข
ปัญหา ที่ยุ่งยากซับซ้อน
หรือส่งผลกระทบสูงต่อ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน และสร้างคุณค่า
กับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย องค์การ และ
ประเทศ เช่น
o นวัตกรรมเชิงนโยบาย
คือ ..................
o นวัตกรรมการให้บริการ
คือ ..................
o นวัตกรรมเชิง
กระบวนการ คือ….........……
o อื่น ๆ (ระบุ)...........

การคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

□

□

 มีการวิเคราะห์และกาหนด
ผลกระทบเชิงลบ ดังนี้
○ มีการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงลบ การวิเคราะห์
ความเสี่ยงของการดาเนิน
โครงการ กระบวนการ และ
ยุทธศาสตร์ ที่อาจส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ /สังคม /
สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข
○ มีการกาหนดมาตรการ
ป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบ
ต่อเศรษฐกิจ /สังคม /
สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข
ที่อาจเกิดขึ้น)

 หน่วยงานมีการใช้
ประโยชน์ของเครือข่าย
เฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบ
เชิงลบ ก่อให้เกิดการแก้ปัญหา
ได้ทันการณ์ โดยมีเครือข่าย
ในการป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง
ได้แก่ ………………........

 มีผลงานที่โดดเด่น
ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการ
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
และส่งผลกระทบที่ดีต่อด้าน
เศรษฐกิจ/ สังคม/
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข
ได้แก่……….............
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สขุ ประชาชน

□

□

 หน่วยงานมีกระบวนการ
กาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการ
และสร้างคุณค่าต่อประชาชน
โดยคานึงถึง ดังนี้
o การมีส่วนร่วมของบุคลากร
เครือข่าย
o ประโยชน์/ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
o สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก เช่น ........................

 หน่วยงานมียุทธศาสตร์
และแผนงานที่ตอบสนอง
ดังนี้
o ความท้าทายในด้าน
พันธกิจ การปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และบุคลากร
o การเปลี่ยนแปลงที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

 หน่วยงานมียุทธศาสตร์
และแผนงานที่ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สร้างโอกาส และส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศ เช่น
o มีแผนนาระบบ
ดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนการ
ทางาน
o มีแผนการยกระดับ
การให้บริการ ที่รวดเร็ว ฉับไว
ต้นทุนต่า เข้าถึงได้ง่าย
ทุกที่ ทุกเวลา
o อื่น ๆ
(ระบุ)..................

 หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ผลกระทบของเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการ
กาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญที่ส่งผล
ต่อยุทธศาสตร์ ดังนี้
(ยกตัวอย่าง 5 ตัวชี้วัด)
1. .........................................
2 ...........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................

◻ หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับ
องค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จ ผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจ สังคม
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
และสามารถปรับแผนได้หาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
แนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคตที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน โดยมีแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญ เช่น .............

 แผนการดาเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ มีการคานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ทาน้อยได้มาก) การลดต้นทุน
เพิ่มความรวดเร็ว และสร้าง
คุณค่าต่อประชาชน โดยใช้
วิธีการ เช่น

 แผนดาเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ สนับสนุน
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์
ดังนี้
o แผนฯ มีการบูรณาการ
ร่วมกับแผนการพัฒนาขีด
ความสามารถและอัตรากาลัง

2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

□

□

 หน่วยงานมีการกาหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
oระดับองค์การ
oระดับปฏิบัติการ
oระดับประเทศ

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน

□

□

 แผนการดาเนินงาน/
แผนการปฏิบัติการ มีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการ
กาหนดขั้นตอน ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

o ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง
กระบวนการ/การบริการ ได้แก่
.........................................
o การปรับปรุง
กระบวนการ ลดการทาซ้าและ
ความผิดพลาด ได้แก่
.........................................
o การใช้นวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ .............
o อื่นๆ (ระบุ)...........

o แผนฯ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
o แผนฯ เอื้อต่อการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน
 มีการนาระบบดิจิทัลมา
ใช้ในการดาเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย และมีการใช้ข้อมูล
ร่วมกันในการปฎิบัติงาน

◻ หน่วยงานมีการคาดการณ์
ผลการดาเนินงานตามแผน
และทบทวนแผน เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยมีระบบงานหรือ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
คาดการณ์ ได้แก่....................

◻ หน่วยงานมีแผนในการ
เตรียมความพร้อมต่อการ
ปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีใน
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
และเกิดผลกระทบในวง
กว้าง (Big Impact) เช่น
..............

2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว

□

□

หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
◻ หน่วยงานมีระบบในการ
ติดตามผลการดาเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
◻ หน่วยงานมีระบบรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อสาธารณะ
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หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับการดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
หัวข้อ
ยังไม่ได้เริ่ม
เริ่ม
Basic
Advance
ดาเนินการ
ดาเนินการ

3.1

การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

□

3.2

□

◻ หน่วยงานมีการดาเนินงาน
ดังนี้
o ค้นหา รวบรวม ข้อมูล
ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยวิธี
o วิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
o ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาจาก
ข้อมูลความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

◻ หน่วยงานมีการนา
เทคโนโลยี มาใช้ในการค้นหา
และรวบรวม ข้อมูล เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ให้
สนองตอบต่อความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียใหม่ ๆ เทคโนโลยีที่ใช้
ได้แก่...............

หน่วยงานได้ดาเนินการ
ดังนี้
◻มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จากทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อนาไปสู่การ
กาหนดนโยบายเชิงรุก
ยกตัวอย่างนโยบายเชิงรุก
ที่เป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
.............................................
◻มีการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะ
เกิดขึ้น

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาใช้ประโยชน์

□

□

◻ หน่วยงานมีการประเมิน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีการประเมิน
ดังนี้
o ความพึงพอใจ

o ความผูกพัน

3.3

Significance

◻ หน่วยงานนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาวิเคราะห์ และกาหนด
แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข
ปัญหาในเชิงรุก เช่น.................

◻ หน่วยงานมีการบูรณาการ
ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่
....................มาเพื่อใช้
ประโยชน์และพัฒนา ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น
o การกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์
o สร้างนวัตกรรมในการ
บริการ
o อื่น ๆ (ระบุ) ………..

การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ

□

□

 หน่วยงานมีการดาเนินการ
ดังนี้
o มีกระบวนการ
ทบทวนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
o มีช่องทางการสื่อสาร
ที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง

 มีการสร้างนวัตกรรม
ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม
(Segmentation Service)
ได้แก่ ............... (ให้ระบุงาน
บริการ/กระบวนการ)

 มีการสร้างนวัตกรรม
ที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถออกแบบ
การรับบริการได้เฉพาะ
บุคคล (Personalize/
Customer Service)
ให้ระบุงานบริการ/
กระบวนการ......................
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หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับการดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
หัวข้อ
ยังไม่ได้เริ่ม
เริ่ม
Basic
Advance
ดาเนินการ
ดาเนินการ

Significance

มีประสิทธิภาพ
o มีวิธีการในการ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทุก
พื้นที่ ได้แก่ ………………..........

3.4

กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว

□

□

 มีกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ ดังนี้
o มี ช่ อ ง ท า ง รั บ เ รื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นที่ เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย และ
หลากหลายต่อผู้ร้องเรียน
o มีมาตรฐานการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
o เผยแพร่ ม าตรฐาน /
กระบวนการ การจัดการ
ข้อร้องเรียนต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้ หน่ วยงานมี ก ารด าเนิ นการ
 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
มาสนับสนุนในการทางานและ ◻ มีการรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูล
สถิติขอ้ ร้องเรียนมาเรียนรู้
 มีก ารตอบสนองกลั บ ต่ อ และวิเคราะห์สาเหตุ นามา
ข้อร้องเรียนทันที
แก้ปัญหาในเชิงรุก เพื่อลด
 มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม อัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย
ขั้ น ตอน ความคื บ หน้ า ของ หรือร้องเรียนซ้า
เรื่องร้องเรียน (tracking)
◻ ผู้ร้องเรียนมีความ
ได้อย่างรวดเร็ว อานวยความ เชื่อมั่นและความพึงพอใจ
สะดวกให้กับประชาชน โดยใช้ ต่อระบบการจัดการ
ระบบ………………......
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

4.1 การกาหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
4.1.1 การกาหนดตัววัดและสารสนเทศที่สาคัญ

□

□

หน่วยงานมีการดาเนินการ
 การจัดการข้อมูลและ
ดังนี้
สารสนเทศเป็น ดังนี้
o มีประสิทธิภาพ
◻ มีการกาหนดตัวชี้วัดที่
o มีปลอดภัย
สาคัญ เช่น ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
o มีความน่าเชื่อถือ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
o มีความพร้อมใช้งาน
แผนปฏิบัติการ เป็นต้น
และข้อมูลทันสมัย
◻ มีการกาหนดสารสนเทศ
o
O สะดวกต่อผู้ใช้งาน
ที่สาคัญเพื่อ
o ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
o การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
o การใช้ประโยชน์/สร้าง
การรับรู้ต่อประชาชน

◻ ข้อมูลสารสนเทศถูก
นามาวิเคราะห์ ประมวลผล
และสามารถนาไปเผยแพร่
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อ
การใช้ประโยชน์ของ
สาธารณะ
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

◻ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การติดตามตัววัด และจัดเก็บ
สารสนเทศที่สาคัญ
เช่น………...

หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
 มีแผนการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทางานและ
การรวบรวมข้อมูลให้เป็น
ระบบดิจิทัล
 ข้อมูลสารสนเทศอยู่
ภายใต้ platform เดียวกัน
เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม

◻ หน่วยงานมีการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ
ส่วนกลาง หรือหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแบบบูรณาการ

4.1.2 การนาเทคโนโลยีมาใช้

□

□

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการทางาน
หน่วยงานมีการดาเนินการ
หน่วยงานมีการ
□ □ 
วิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดทุก ดังนี้
ระดับ โดยเปรียบเทียบผลการ  มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการกับค่าเป้าหมาย เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
รวมทั้งมีกลไกที่ใช้ในการติดตาม และนาไปแก้ไขปัญหาใน
งาน เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ระดับองค์การ/ยุทธศาสตร์
กระบวนการต่าง ๆ ใน
เช่น ………..........................
หน่วยงาน
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การดาเนินงานโดยเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบที่สาคัญ

หน่วยงานมีการดาเนินการ
ดังนี้
◻ มีการวิเคราะห์
เชื่อมโยงสาเหตุ และ
คาดการณ์ผลที่อาจจะ
เกิดขึ้น และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
◻ มีการนาเทคโนโลยีมา
ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์
เชื่อมโยงสาเหตุ และ
คาดการณ์ผลที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง

4.3 การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์

□

□

◻ มีกระบวนการจัดการ
ความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์
เผยแพร่) อย่างเป็นระบบ
เช่น
o มีการรวบรวมเป็น
คู่มือหรือเอกสาร
o มีการจัดทาเป็น
ฐานข้อมูล
o มีการจัดทาเป็น
แนวทางปฏิบตั ิ
o อื่น ๆ (ระบุ) ......

◻ มีกระบวนการรวบรวม
วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
ข้อมูล สารสนเทศและ
องค์ความรู้จากภายนอก
โดยเชื่อมโยงกับ .................
◻ หน่วยงานมีการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศและ
องค์ความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรม เช่น ...................

 มีการวิเคราะห์
รวบรวม และเชื่อมโยง
องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้
ในการแก้ปัญหา จนเกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practices) หรือสร้าง
มาตรฐานใหม่จนนาไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานอื่น โดยมีผลงาน
ที่โดดเด่น เช่น …..............
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการทางานให้เป็นดิจิทัลและมีประสิทธิภาพ

□

□

มีการดาเนินการ เช่น
 มีการวิเคราะห์
กระบวนการ และโอกาสใน
การพัฒนารูปแบบ
การทางาน และการเตรียม
ทรัพยากร (ระบบ บุคลากร
งบประมาณ เครื่องมือ
ฯลฯ) เพื่อพร้อมรับ
การปรับเปลี่ยนระบบ
การทางานให้เป็นดิจิทลั
 มีแผนและตัวชี้วัดใน
การรวบรวมและการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้ระบบ
ดิจิทัล
 มีแผนการและตัวชี้วัด
รองรับการเปลี่ยนรูปแบบ
การทางานเป็นระบบดิจิทลั
เช่น แผนดิจิทัลของ
หน่วยงาน แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และการจัดแผนป้องกัน/
การรับมือระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน เพื่อให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มี
เสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย
โดยมีการดาเนินการ เช่น
o รองรับต่อภัยพิบตั ิ/
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Backup
and IT Contingency Policy)
o ป้องกันระบบ
ฐานข้อมูล และปฏิบัติการ
บนไซเบอร์

 หน่วยงานมีการนา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางานที่
ครอบคลุมพันธกิจหลัก
ส่งผลให้หน่วยงานมี
ผลสัมฤทธิ์ เช่น
o การลดต้นทุน ระบุ
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้
ได้แก่ ................
o ยกระดับประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
องค์การ ระบุ เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่นามาใช้ ได้แก่......
o ยกระดับประสิทธิภาพ
ด้านการปฏิบัติงาน/
บริการ ระบุ เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่นามาใช้ ได้แก่......
o อื่นๆ ระบุ.......
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ
5.1

5.2

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

การจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
มีการประเมินขีด
□ □ 
ความสามารถและอัตรากาลัง
ด้านบุคลากรที่หน่วยงาน
จาเป็นต้องมีในแต่ละระดับ
เพื่อตอบสนองต่อบทบาท
ภารกิจยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
 มีการวางแผนกาลังคน
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
บทบาทภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่มีในปัจจุบัน

Advance

Significance

 มีการนาผลการ
ประเมินขีดความสามารถ
และอัตรากาลังมาใช้ใน
การวางแผนกาลังคน เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
 มีระบบการ
ประเมินผลบุคลากรด้าน
การทางานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
 เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการพัฒนา และ
กาหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตน

 มีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคลการ
ส่งเสริมด้านต่างๆ จาก
ผู้บริหาร จนเกิดผล ดังนี้:
o การเสริมสร้าง
ความคล่องตัวในการ
ทางานและตัดสินใจ
o การส่งเสริมให้เกิด
การสร้างนวัตกรรม
เพื่อให้บุคลากร ริเริม่
สร้างสรรค์ ปรับแนวทาง
การทางานให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว สอดรับกับ
ภารกิจและความ
ท้าทายในปัจจุบัน

 มีมาตรฐานการทางาน
ของบุคลากร มีการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการ
บริหารจัดการ และ
กระบวนการทางานมี
จริยธรรมตรวจสอบได้
 มีผังการจัดการ
การมอบอานาจและ
ขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 มีการทางานเป็นทีม
เพื่อผลสาเร็จของงาน
ร่วมกัน มีการพูดคุยหารือ
เปิดรับความคิด รวมทั้งร่วม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับ
ลักษณะการทางาน พร้อม
รับความเสี่ยงและรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ร่วมกัน
 มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ทางานของบุคลากร

 มีกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือกับทั้งภายใน
และภายนอก ในลักษณะ
ทีมสหสาขาวิชาเพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหา เป็นทีม
สมรรถนะสูง สามารถ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิผล
ยกตัวอย่างการดาเนินการ
ที่สาคัญ....................

ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์

□

□

 มีการสร้างบรรยากาศ
การทางานทั้งทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้
เกิดการทางานที่คล่องตัว
สามารถทางานได้สะดวกและ
เกิดประสิทธิภาพสูงระดับ
องค์การ ดังนี้
o ด้านสุขภาพอนามัย
o ด้านความปลอดภัย
o ปรับปรุงสถานที่ทางาน
o Smart office (มีการ
นาเทคโนโลยีเพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกภายในองค์การ)
o การสร้างบรรยากาศที่
กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูง
 มีการจัดสรรทรัพยากรหรือ
จัดทาระบบการทางานที่คานึงถึง
คุณภาพชีวิตของบุคลากร หรือ
ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม
บุคลากร
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ
5.3

5.4

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

 ปลูกฝังค่านิยมในการทางาน
สร้างกลไกจูงใจกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือ เกิดการทางานเป็น
ทีมและมีประสิทธิภาพสูง มีการ
ทบทวนปรับปรุงเมื่อเหมาะสม
 มีการกาหนด สื่อสาร
ถ่ายทอด เพื่อสร้าง วัฒนธรรม
องค์การในการทางานแบบมือ
อาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทุก
ระดับ

 มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพัน ของ
บุคลากร ความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันต่อ
ผลลัพธ์ขององค์การ
 องค์การมีการหาสาเหตุ
ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรอันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน
และนาไปสู่การแก้ไข
การพัฒนา การออกแบบ
กระบวนการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการมีผล
ปฏิบัติงานที่ดี

 มีกระบวนการในการ
ปรับแนวคิด (mindset) ของ
ข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้
เป็นผู้ประกอบการภาครัฐที่
มุ่งเน้นการทางานในเชิงรุก
และสร้างคุณค่าเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน หน่วยงาน
และส่วนรวม

 มีการสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับเกิดการเรียนรู้แบบมี
เป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ไม่จากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง
เช่น
o ด้านคุณธรรมจริยธรรม
o ด้านความรู้ความสามารถ
ในการทางานที่สอดคล้องกับ
พันธกิจหลักและยุทธศาสตร์
องค์การ ด้านความรู้และทักษะ
ทางด้านดิจิทัล นวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ
o ด้านการบริหาร การ
แก้ปัญหา ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ภาวะผู้นา
การทางานร่วมกับผู้อื่น หรือ
ทักษะทางด้านอารมณ์อื่น ๆ
o อื่นๆ (ระบุ) .....
 มีการจัดทาหลักสูตรการ
อบรมให้เป็นปัจจุบันและมีการ
ทบทวนระบบการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 มีแผนการพัฒนา
บุคลากรที่ตอบสนองต่อ
ภารกิจ สมรรถนะหลัก หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 การเรียนรู้ มีการกากับ
ติดตามเป้าหมายและการให้
ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) ที่ชัดเจน
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ
มีการวัดผลหลังการอบรม
(นอกเหนือจากความพึงพอใจ)
 มีการสารวจความ
ต้องการ มีการจัดสรรให้
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
หรือเปิดโอกาสให้บุคลากร
สามารถเสนอหลักสูตรที่ขอ
เข้าร่วมได้ตามความ
เหมาะสม

 การจัดทาหลักสูตร
ต่างๆ มีการประเมินผล และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรแต่ละกลุ่มให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
การพัฒนางานได้ (ตามที่
ระบุไว้ในระดับ basic)
 บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย
มึความรอบรู้ มีความคิด
เชิงวิกฤติ สามารถตัดสินใจ
ในเชิงซับซ้อนได้
 บุคลากรมีทักษะ
ทางด้านดิจิทัล ซึ่งหน่วยงาน
มีแนวทางการวิเคราะห์
การพัฒนา การประเมินผล
เพื่อให้เกิดผล ดังนี้
o บุคลากรทุกระดับ
เข้าใจประโยชน์ และ
ข้อจากัด ของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ตนใช้งาน พร้อม
เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ
o บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักถึงความจาเป็น
และความเสี่ยงของ

การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ

ระบบการพัฒนาบุคลากร
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance
เทคโนโลยีเพื่อการทางาน
และการสื่อสารได้ดี
o บุคลากรมีความรู้
ด้านการใช้งานเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย เข้าใจ
ประเด็นที่มีความ
ละเอียดอ่อนทางสังคม และ
จริยธรรม อันเกิดจากการใช้
เทคโนโลยี
o บุคลากรเข้าใจ
สิทธิ (privacy) ลิขสิทธิ์
การนาข้อมูลออนไลน์มาใช้
งาน เพื่อให้เกิดการใช้งาน
อย่างเหมาะสม
 บุคลากรทุกระดับ
สามารถเลือกใช้งาน
เครื่องมือต่างๆ ด้านดิจิทัล
ได้หลากหลายและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ดี
เหมาะสมกับสถานการณ์

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิ าร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ
6.1

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

กระบวนการทางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)
6.1.1 การออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)
 หน่วยงานออกแบบ
 มีการเชื่อมโยง
 มีการเชื่อมโยง
กระบวนการโดยคานึงถึงความ กระบวนการทางานร่วมกับ กระบวนการทางานร่วมกับ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
กระบวนการ (end to end
o มีการนา
การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
process)
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการ ในรูปแบบ เช่น
แลกเปลี่ยนข้อมูล
 มีการกาหนดแนวทาง
o Single Window
o มีการนา
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
o One stop
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
Service
o จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติ เชื่อมโยงข้อมูลกัน
o อื่นๆ (ระบุ)........
 ระบุกระบวนการ และ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
o จัดทามาตรฐาน
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง

ข้อมูลที่ แลกเปลี่ยน/
เชื่อมโยงกัน ได้แก่
กระบวนการ...........
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิ าร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อข้อมูล...........
o อื่นๆ ระบุ...........
หน่วยงานที่
 ระบุรายชื่อของกระบวนการ เกี่ยวข้อง………………..
ที่ได้ออกแบบโดยคานึงถึงความ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
...........................................

6.1.2 การกาหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการเพื่อนาสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 หน่วยงานร่วมกันกาหนด
ตัวชี้วัดในการติดตามควบคุม
กระบวนการ

6.2

 ระบุผลงานที่โดดเด่น
ที่เกิดจากการบูรณาการ
การทางานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีการนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
กากับติดตามการดาเนินการ
และการยกระดับ
ประสิทธิภาพกระบวนการ
เช่น..............

การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ
 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมี
การดาเนินการ ดังนี้
o ทบทวน ปัญหา
อุปสรรค และตัวชี้วัดของ
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน
o ปรับปรุงกระบวนการ
โดยการลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 – 50 ของ
กระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการ ...................
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่
กระบวนการ...........

6.3

 หน่วยงานได้นาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการ
ดาเนินการ ดังนี้
o การกากับติดตาม
ตัวชี้วัด เช่น..............
o การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
เช่น..............

 ในรอบปีที่ผ่านหน่วนงาน
ได้พัฒนานวัตกรรม/นาดิจิทัล
เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
จานวน.............กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการ..............

 ในรอบปีที่ผ่านมา
หน่วยงานมีผลงานนวัตกรรม
ที่โดดเด่น ที่นามาใช้ใน
กระบวนการและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือ
ส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ได้แก่ ............................

การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงาน
ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
กระบวนการ ดังนี้
o กระบวนการหลัก
o กระบวนการสนับสนุน
 นาผลการทบทวนมากาหนด
แผนและเป้าหมายในการลด
ต้นทุน/เพิ่มผลิตภาพของ
กระบวนการหลัก และ

 มีแนวทางในการลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน เช่น
o การกาหนดนโยบาย
มาตรการในการลดต้นทุน
o การนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้เพื่อการลด
ต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน

 ผลงานที่โดดเด่นในการ
นานวัตกรรม/ เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาใช้ เพื่ อ การลด
ต้ น ทุ น ของกระบวนการ ที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถขององค์ ก าร
ได้แก่ .............................
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิ าร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

กระบวนการสนับสนุน
โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุน o การแบ่งปันทรัพยากร
ดังนี้
ในการทางานร่วมกัน
o เป้าหมายระยะสั้น ได้แก่ o อื่นๆ (ระบุ) ........
............................
o เป้าหมายระยะยาว ได้แก่
................................

6.4

การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ
 หน่วยงานมีการกาหนด
ตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุม
กระบวนการ (Leading
Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่ง
สัญญาณเพื่อการคาดการณ์
ความสาเร็จของกระบวนการ
ได้แก่ ............
หมายเหตุ โปรดระบุว่า
กระบวนการอะไร ติดตามด้วย
ตัวชี้วัดอะไร

 หน่วยงานกาหนดตัวชี้วัด
ที่แสดงถึงความสาเร็จของการ
จัดการกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และส่งผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศในด้าน
ต่างๆ เช่น
o ด้านเศรษฐกิจ
o ด้านสังคม
o ด้านสิ่งแวดล้อม
o ด้านสาธารณสุข
หมายเหตุ โปรดระบุเฉพาะ
ด้านที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

 ในรอบปีที่ผ่านมา
หน่วยงานมีผลลัพธ์โดยรวมที่
โดดเด่น ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติที่สาคัญ
ได้แก่ ..............
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แบบฟอร์มที่ 4
ตัวชี้วัดหมวด 7
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วดั ตามพันธกิจ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งตัวชี้วัด
ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัววัดที่ดาเนินการตามนโยบายและ
แผนของรัฐบาลที่กาหนดไว้ประจาปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการดาเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก*
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ (Function base,
Area base)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

3. การดาเนินการด้านกฎหมาย
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการดาเนินการด้านกฎหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
2560

2561

คะแนน

%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
ความสาเร็จ

คะแนน
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5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น
ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัว
วัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน
เป็นการวัดผลด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่ม
ผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของ
ส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*
ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผูเ้ ข้ามารับการบริการจากส่วน
ราชการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

3. ผลการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสาเร็จของการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจาหน่าย
สินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561
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4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ตอ่
ผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

5. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
%
ล่าสุด
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

คะแนน

7. 3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง
1. จานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร*
ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา*
ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
ความสาเร็จ

คะแนน
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3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตามแผน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตามแผน
ตัวชี้วัด
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย
%
ดาเนินงาน
คะแนน
ปีล่าสุด
ความสาเร็จ
(ตัวเลข) 2560 2561

4. จานวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
ตัวชี้วัด
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย
%
ดาเนินงาน
คะแนน
ปีล่าสุด
ความสาเร็จ
(ตัวเลข) 2560 2561

5. จานวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย
%
ดาเนินงาน
คะแนน
ปีล่าสุด
ความสาเร็จ
(ตัวเลข) 2560 2561

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของ
ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ

1. จานวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการทีไ่ ด้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึง
ความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561
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2. จานวน Best practice*
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

3. จานวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลทีส่ ่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

คะแนน

คะแนน

คะแนน

5. จานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบคุ ลากรของตนเองได้รับการยกย่องจาก
ภายนอก
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561
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7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการดาเนินการแล้วยัง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ
1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม* (กระบวนการที่ดาเนินการข้ามหลายหน่วยงาน)
ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ดาเนินการข้ามหลาย
หน่วยงานของส่วนราชการ (Area base)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

2. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

3. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสังคม
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสังคม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

4. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
ความสาเร็จ

คะแนน
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5. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

%
ความสาเร็จ

คะแนน

7. 6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม
และการจัดการกระบวนการ

1. การลดต้นทุน*(ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้)
ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุงงาน และการนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมา
ใช้เพื่อลดต้นทุนในการทางาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561

2. จานวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

%
ความสาเร็จ

คะแนน

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล*
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2560
2561
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4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบตั ิต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)
2560
2561

%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
ความสาเร็จ

คะแนน
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แบบฟอร์มที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ความยาว 3 – 5 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานของท่านและผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการ
ดาเนินการ โดยให้สรุปเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ดังนี้
1. แนะนาหน่วยงานในภาพรวม
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ที่หน่วยงานเห็นว่ามีความ
โดดเด่น
มิติที่ 1 ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่องโยงกัน
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
มิติที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .............
............................................................................................................................................................................
มิติที่ 3 ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มที่ 6
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3

ลักษณะสาคัญขององค์การ ไม่เกิน 5 หน้า (ไม่มีคะแนน)
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
รวม 3 มิติ ไม่เกิน 30 หน้า
ผลลัพธ์การดาเนินการ : ไม่เกิน 5 หน้า
* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 40 หน้า *

89

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

ส่วนที่ 1
ลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะขององค์การ คือภาพรวมของส่วนราชการที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดาเนินงานและความท้าทาย
ที่สาคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ และการตอบสนองการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
กรุณาตอบคาถามดังนี้
1. ลักษณะองค์การ
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง?
- ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสาเร็จของส่วนราชการและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร?
- กลไกที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร?
(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม
- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร?
- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ?
ความสาคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร?
- มีการจาแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง?
- อะไรคือข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคลากรและพนักงานประเภทต่างๆ?
- องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทางานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการคืออะไร?
- ในการทางานจาเป็นต้องมีข้อกาหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงภัยของส่วนราชการ
อะไรบ้าง?
- ประเด็น การเปลี่ ย นแปลงด้านบุ คลากรที่ส าคัญคืออะไร? พื้นฐานของบุคลากรที่มีผ ลต่อการวาง
แผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง
(4) สินทรัพย์
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สาคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร
และการให้บริการ?
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
- ส่ ว นราชการด าเนิ น การภายใต้ส ภาพแวดล้ อ มด้า นกฎหมาย กฎระเบี ย บ และข้ อ บัง คั บ ที่ส าคั ญ
อะไรบ้าง?
- กฏหมายและกฏระเบี ย บอะไรที่ มี อ ยู่ แ ละเอื้ อ ให้ ส่ ว นราชการท างานอย่ า งมี ค วามคล่ อ งตั ว และ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(6) โครงสร้างองค์การ
- โครงสร้างและระบบการกากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร?
- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วน
ราชการที่กากับมีลักษณะเช่นใด (*)?
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ระดับของกลุ่ม เป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของส่วนราชการมี
อะไรบ้าง (*)?
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการ
ปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร?
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร?
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่สาคัญมีหน่วยงาน
ใดบ้าง? และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของ ส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ?
- กลุ่มเหล่านี้มสี ่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*)?
- กลไกที่สาคัญในการสื่อสาร และข้อกาหนดสาคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง?
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด?
ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็น
การแข่งขันคืออะไร และผลต่อการดาเนินการของส่วนราชการ?
(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
- การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สาหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)?
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- แหล่งข้อมูลสาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง?
- แหล่งข้อมูล ส าคัญส าหรับ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่ วนราชการ นอกส่ ว น
ราชการ และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง?
- มีข้อจากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้?
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ ด้าน
การปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร?
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
- องค์ประกอบสาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน การ
ปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง?
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ส่วนที่ 2
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
มิติที่ 1 ระบบราชการทีเ่ ปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
................................................................................................................................................ ............................
...........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 5
แนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0
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แนวทางจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Application Report)
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) เป็นเอกสาร
ที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการและผลการดาเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์ ก ารประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นกรอบในการอธิบาย
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 เป็นเอกสารที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการ
พิจารณา ซึ่งนับว่า มีความสาคัญมาก เพราะในขั้นแรกของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะรู้จักองค์การ
ผ่านแบบประเมิน สถานะการเป็ น ระบบราชการ 4.0 ด้ ว ยตนเอง เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
สามารถอธิบายผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
ได้โ ดยละเอีย ด จึง มีค วามจาเป็น ที่ห น่ว ยงานจะต้อ งอธิบ ายการดาเนิน งานขององค์ก ารผ่า นรายงานผล
การดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อประกอบการพิจารณา
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
- ต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้
สื่อสารระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนองค์การอื่น ๆ ที่สนใจนาแนวทางที่ดีของ
องค์การไปประยุกต์ใช้
- มีรู ป แบบของการน าเสนอที่ดี สามารถอธิ บายระบบขององค์ ก ารภายในจ านวนหน้ า กระดาษ
ที่กาหนดไว้โดยอาจใช้การบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล
- ที่สาคัญ ที่สุด รายงานผลการดาเนิน การพัฒ นาองค์การต้ องถู กต้ องและสะท้อนระบบจริง ของ
องค์การ การเขียนรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการปรับปรุง
องค์การ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้รางวัล
- ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ
ประโยชน์ของการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การซึ่ง จะเป็น
เครื่องมือสาหรับการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องรวมถึงจะเป็นเครื่องมือที่ทาให้องค์การได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ตรวจประเมินภายนอกองค์การ
เพื่อนามาจัดทาแผนปรับปรุงองค์การให้ดียิ่งขึ้น
ความท้าทายในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 องค์การอาจต้องเผชิญและ
จัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ดังนี้
- ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์
เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเกณฑ์
ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ให้ความสาคัญกับระบบราชการที่เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการทางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (CitizenCentric Government) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance
Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักสาคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม
(Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) ดังนั้นเกณฑ์ PMQA 4.0
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จึงเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ทาให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาและสามารถ
นาผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
อันจะนาไปสู่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0
เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วยเกณฑ์ซึ่งแสดง
ถึงระบบการบริหารจัดการ 7 หมวด (หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) และหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)) และ
ประกอบด้วยคาถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือนการชี้นาให้องค์การดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ
อย่ า งไรก็ ต ามเกณฑ์ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ วิ ธี ก าร ไม่ ไ ด้ ก าหนดเครื่ อ งมื อ และไม่ ไ ด้ ก าหนดว่ า องค์ ก ารควรมี
โครงสร้างอย่างไร แต่การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ประเภทและขนาดขององค์การ ระดับการพัฒนาขององค์การ รวมทั้งขีดความสามารถของบุคลากร
- ความสาคัญของลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์การจะทาให้ผู้อ่าน ทั้งบุคลากรในองค์การ รวมถึงผู้ตรวจประเมิน เข้าใจถึง
ข้อมูลองค์การ ทิศทางการดาเนินงาน และปัจจัยแห่งความสาคัญในการดาเนินการขององค์การ
คาถามของลักษณะสาคัญขององค์การ จะเป็นคาถามประเภท “อะไร” เพื่อให้องค์การกาหนดบริบท
ถึงสิ่งที่มีความสาคัญต่อองค์การ โดยจะเชื่อมโยงไปยังคาถามของเกณฑ์ในหมวดต่าง ๆ ซึ่งเป็นคาถามประเภท
“อย่างไร” เพื่อให้องค์การอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการว่ามีการดาเนินการอย่างไร
- ความเข้าใจเรื่องระดับของการพัฒนา
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการวัดระดับขั้นในการพัฒนา
ขององค์การ (Maturity Level) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ตั้งรับปัญหา
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการและตอบสนองความ
ต้องการหรือปัญหาเฉพาะหน้าส่วนใหญ่
ระดับ 2 แนวทางเริ่มเป็นระบบ
องค์การในระดับนี้ อยู่ในขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติการโดยกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ มีการประเมินผล
การปรับปรุงและเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ มีการกาหนดกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์เชิงปริมาณ
ระดับ 3 แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้และมีการประเมินผล
อย่างสม่าเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การ กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่สาคัญขององค์การ
ระดับ 4 แนวทางที่มีการบูรณาการกัน
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ และมีการประเมินผล
อย่างสม่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงโดยความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การทางานข้ามหน่วยงาน
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช้ ก ระบวนการและตั ว วั ด ในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของเป้ า ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติการที่สาคัญ
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คาอธิบาย
การจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง
และช่วยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ช่วยในการระบุข้อมูลสาคัญที่อาจขาดหายไป และ
มุ่งเน้นที่ความต้องการด้านผลการดาเนินการ รวมทั้งผลลัพธ์ด้วย
สาหรับทีมงานและบุคลากรในองค์การ ลักษณะสาคัญขององค์การจะทาให้ทุกคนในองค์การเข้าใจถึง
ทิศทางการดาเนินงาน และปัจจัยแห่งความสาคัญในการดาเนินการขององค์การ
ทุกคาถามในลักษณะสาคัญขององค์การจะเชื่อมโยงกับกระบวนการซึ่งอยู่ในเกณฑ์หมวดต่าง ๆ ดังนั้น
องค์การจึงต้องชัดเจนในทุกประเด็น
คาถามในลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นคาถาม “อะไร” ซึ่งต้องการเพียงข้อมูล องค์การไม่ต้องเขียน
อธิบายถึงกระบวนการในขั้นตอนนี้
วิธีการอธิบายลั กษณะสาคัญขององค์การ อาจใช้รูปแบบของการพรรณนาหรืออาจนาเสนอโดยใช้
แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคาถาม
ลักษณะส าคัญขององค์การตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่ว ยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 มีความแตกต่างจากลักษณะสาคัญขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
เล็กน้อย โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจะมีการขีดเส้นใต้และทาตัวอักษรเอน เพื่อแสดงถึงความแตกต่าง
หากส่ ว นราชการมีลั กษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่ วนราชการมีลั กษณะงานไม่
เกี่ยวข้องกับคาถามในข้อนี้”
คาอธิบาย
การจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
หมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)
การเขีย นรายงานผลการดาเนิ น การพัฒ นาองค์การเป็นการแสดงถึงระบบการบริห ารจัดการของ
องค์การ ภายในเนื้อที่ที่จากัด ดังนั้น สิ่งที่ต้องคานึงถึงมีดังนี้
1. อธิบายให้ครบทุกประเด็นตามที่ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ในรอบที่ 1
2. อธิบายให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ของการเป็นระบบราชการ 4.0
3. อธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการดาเนินตามเกณฑ์ PMQA 4.0 กับ 3 มิติของการเป็นระบบ
ราชการ 4.0
4. แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงาน “ทาอย่างไร” พร้อมทั้ง “แสดง
ตัวอย่างประกอบ” ตามความเหมาะสมของคาถาม และการจัดสรรเนื้อที่จานวนหน้า
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แนวทางการเขียนอธิบาย
 ให้อธิบายผลดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่แสดงถึงความโดดเด่นของการดาเนินการในแต่ละมิติ (รวมทั้ง 3 มิติ
ไม่เกิน 40 หน้า) ในลักษณะการพรรณาและระบุหัวข้อตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับคาอธิบายนั้น ๆ
(อาจระบุ หัว ข้อไว้ท้ายข้อความ หรื อแยกเป็นย่อหน้าใหม่ ขึ้นอยู่กับคาอธิบายของหน่ว ยงาน และหาก
คาอธิบายนั้นครอบคลุมในหลายหัวข้อ สามารถระบุหัวข้อที่เกี่ยวข้องร่วมกันได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจรับทราบ
ว่าหน่วยงานได้มีการดาเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ได้อย่างครบถ้วนตามที่ได้ประเมินตนเองในรอบที่ 1)
 การแบ่งหัวข้อการเขียน : ให้อธิบายใน 3 มิติ (แบบฟอร์มที่ 5 ส่วนที่ 2) อันเป็นเป้าหมายของการเป็น
ระบบราชการ 4.0 โดยอธิ บ ายถึ ง การดาเนิ น การตามที่ ห น่ ว ยงานได้ ป ระเมิ น ตนเองมาในรอบที่ 1
ซึ่งในแต่ละมิติมีความเชื่อมโยงกับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี้
มิติที่ 1 ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน สัมพันธ์กับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี้
หมวด 1 ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ,1.4
หมวด 2 ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
หมวด 4 ข้อ 4.1, 4.4
หมวด 6 ข้อ 6.1
มิติที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สัมพันธ์กับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี้
หมวด 3 ข้อ 3.1, 3.2, 3.3 ,3.4
หมวด 6 ข้อ 6.2
มิติที่ 3 ระบบราชการที่มขี ีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สัมพันธ์กับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี้
หมวด 2 ข้อ 2.4
หมวด 4 ข้อ 4.2, 4.3
หมวด 5 ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
หมวด 6 ข้อ 6.3, 6.4
หมายเหตุ : ในทางปฏิ บั ติ การดาเนิ น งานทั้ ง 3 มิ ติ มี ค วามเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น แต่ ล ะหั ว ข้ อ
แต่ละกระบวนงานอาจสอดคล้องได้มากกว่าหนึ่งมิติ หน่วยงานสามารถอธิบายโดยเน้นถึงความสาคัญ
ในมิติที่กาลังกล่าวถึง เช่น กระบวนงาน A เป็นการดาเนินงานในหมวด 1 ข้อ 1.1 สอดคล้องกับมิติที่ 1
และมิติที่ 3 ดังนั้น เมื่ออธิบายในมิติ 1 ควรแสดงให้เห็นว่า กระบวนงาน A เป็นระบบการนาองค์การ
ที่สร้างความยั่งยืนให้แก่หน่วยงานอย่างไร (1.1) สอดคล้องกับระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง
อย่างไร และเมื่ออธิบายในมิติที่ 3 ควรแสดงให้เห็นว่า กระบวนงาน A สอดคล้องกับระบบราชการ
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน เป็นต้น
 การอธิบายผลการดาเนินการ : ให้อธิบายในสิ่งที่หน่วยงานประเมินตนเองมาในรอบที่ 1 (ตั้งแต่ระดับ
basic/advance/significance) โดยต้องอธิบายว่าหน่วยงานมีการดาเนินการ “อย่างไร” มีความโดดเด่น
ของการดาเนิน การที่ชัดเจนและเป็ น รู ปธรรมอะไรบ้างโดย “ยกตัวอย่า งประกอบ” ซึ่งอาจมีรูปภาพ/
กราฟ/ตาราง/อื่นๆ ประกอบการอธิบาย
 การอธิบาย “อย่างไร” ควรเป็นการให้ข้อมูลและสารสนเทศของกระบวนการที่สาคัญที่แสดงถึง แนวทาง
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติการเรียนรู้และการบูรณาการ ดังนี้
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- แนวทาง (Approach-A) ซึ่งหมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซึ่งแนวทางนั้นต้องสามารถ
นาไปใช้ซ้าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ
- การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายความรวมถึงความครอบคลุมและทั่วถึงของการนา
แนวทางไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่ควรนาไปใช้
- การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
และการปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การบู ร ณาการ (Integration-I) หมายถึ ง ความสอดคล้ อ งทั้ ง การใช้ แ นวทาง ตั ว ชี้ วั ด สารสนเทศ
การวิเคราะห์ ระบบการปรับปรุงที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การ
และช่วยเสริมกระบวนการทั่วทั้งองค์การ
คาตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าว หรือคาตอบที่เพียงแต่ยกตัวอย่าง จะถูกประเมินว่า “มีสารสนเทศน้อย
และไม่ชัดเจนซึ่งอาจทาให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา”
ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องคานึงถึงประเด็นต่อไปนี้
- แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบคือ เป็นแนวทางที่ทาซ้าได้ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับการพัฒนามากขึ้น
- แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติโดยแสดงถึงการนาแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ
ขององค์การอย่างสม่าเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมทั้งโอกาส
ของการเปลี่ ย นแปลงแบบก้ า วกระโดด การปรั บ ปรุ ง กระบวนการควรมี ก ารแบ่ ง ปั น กั บ หน่ ว ยงาน
ที่เหมาะสมขององค์การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การ
- แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การบู ร ณาการความสอดคล้ อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น และความกลมกลื น ระหว่ า ง
กระบวนการ แผนงาน ตัวชี้วัด และการปฏิบัติการ ที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ
แม้ว่าคาตอบในแต่ละหัวข้อ แต่ละมิติควรสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตาม คาตอบ
ของหัวข้อและมิติที่มีความสัมพัน ธ์กัน ควรส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือเป็นไปในทางเดียวกัน โดยอาจใส่
เนื้อหาที่ต้องการจะมุ่งเน้น ไว้ในหัวข้อหลักที่สอดคล้องกับเกณฑ์และมิตินั้น ๆ โดยตรง และสามารถอ้างอิง
คาตอบในหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงการอธิบายในประโยคซ้าเดิม เช่น เรื่องการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากรควรรายงานอย่างละเอียด ในมิติที่ 3 ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
(หัวข้อ 5.4) และหากต้องกล่าวถึงเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาอีกในมิติอื่น ควรอ้างอิงเฉพาะหัวข้อ 5.4 .
โดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดซ้าเดิม
สารสนเทศที่ขาดหายไป จะถือว่าเป็นความบกพร่องในระบบการจัดการผลการดาเนินงานขององค์การ
ใช้รูปแบบที่กระชับ เนื่องจากรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 มีการจากัด
จานวนหน้าจึ งควรใช้ห น้ากระดาษให้ได้ประโยชน์มากที่สุ ด และนาเสนอสารสนเทศให้ กระชับ โดยใช้
แผนภูมิแสดงการไหลของงาน (Flowcharts) ตาราง (Tables) และหัวข้อสั้น ๆ (Bullets)
องค์การสามารถเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดทารายงานได้โดยไม่มีข้อจากัดใด ๆ ทั้งในรูป แบบพรรณนา
ตาราง และรูปภาพ โดยมีข้อแนะนากว้าง ๆ ถึงรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
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- การตอบแบบพรรณนา เหมาะสาหรับคาถามที่ต้องการให้รายละเอียดที่ครบถ้วน วิธีการทางาน ข้อด้อย
ของการตอบแบบพรรณนา คือ ใช้เนื้อที่บรรยายมาก และผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียนบรรยาย
- การตอบโดยใช้ตาราง นิยมใช้กับคาถามที่ต้องการคาตอบในรูปของตัวเลข หรือต้องการอธิบายเหตุผล
ในแต่ละช่องต่อเนื่องกันแต่การตอบในรูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับคาถามประเภทที่มีรายละเอียดมาก
หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวม
- การตอบโดยใช้แผนภาพหรือแผนผัง (Flow หรือ Model) นิยมใช้กับคาถามที่ต้องการอธิบายภาพรวม
ความเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอน ข้อด้อยของการตอบคาถามในรูปแบบนี้ คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจแผนภาพหรือ
แผนผังที่แสดง จึงต้องอธิบายแผนภาพประกอบด้วย
การใช้รูปแบบใด ๆ หรือใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละคาถาม
และความถนัดของผู้จัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒ นาองค์การ ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องมั่นใจว่ารูปแบบ
การตอบคาถามใด ๆ ที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อคาถามหรือข้อกาหนดของเกณฑ์ และเป็นสิ่งที่
ผู้อื่นสามารถอ่านและทาความเข้าใจได้ง่าย
คาอธิบาย
การจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)
หมวด 7 ให้อธิบายถึงสารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” เพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ผลผลิตและบริก ารโดยมีค วามสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน กับ ยุทธศาสตร์ของส่ว นราชการโดยรวม
โดยเขียนอธิบายไม่เกิน 5 หน้า
แนวทางการตอบคาถามหมวดผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องคานึงถึงมีดังนี้
 เน้นปัจจัยที่สาคัญสุด
 แสดงข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 - 6)
 แผนภาพ แผนภูมิ ซึ่งควรจะมีมากกว่า 90% ของเนื้อหาในหมวดนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ ซึ่งการพรรณนาไม่สามารถทาให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน จึงควรนาเสนอในรูปแบบที่
กระชับโดยใช้กราฟและตารางและเพื่อความสะดวกในการตีความควรแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
กราฟและตารางด้วย เช่น
- ระบุ ตั ว เลขก ากั บ กราฟส าหรั บ การอ้ า งอิ ง ถึ ง กราฟในเนื้ อ หาโดยใช้ ตั ว เลขก ากั บ ให้
สอดคล้องกับหัวข้อ เช่น รูปที่ 3 ในหัวข้อ 7.1 ควรใช้ตัวเลขกากับรูปเป็น 7.1–3
- ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนของกราฟและหน่วยวัดอย่างชัดเจน เช่น ลูกศรชี้
ขึ้นแสดงให้เห็นว่าตัววัดมีแนวโน้มดี
- แสดงผลลัพธ์หลาย ๆ ปีและมีเส้นแสดงแนวโน้มข้อมูล
- แสดงการเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน
 ความท้าทาย (ผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า)
 ผลดาเนินงานปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าป้าหมาย
 แนวโน้มของผลการดาเนินการย้อนหลังอย่างน้อย 1-3 ปี (ถ้ามี)
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 ข้อ มูล เชิง เปรีย บเทีย บที่เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับหน่วยงานในประเทศ/ต่างประเทศที่มี
พันธกิจคล้ายกัน หรือ หน่วยงานอื่นๆ
 อธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ด้วย (นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีคาอธิบายของผลลัพธ์นั้น ๆ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งหากมี การเปลี่ ยนแปลงที่มีนัยส าคัญไม่ว่ าจะในด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม
องค์การควรมีคาชี้แจงประกอบ)
 การตอบคาถามในหมวด 7 เป็น การแสดงให้เห็นว่า หน่ว ยงานได้ กาหนดตัว วัดที่สาคัญซึ่งสอดคล้อง
การปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การ
แก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับ
กระบวนการเพื่อค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการ
และในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น
 ให้อธิบายผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของทุกหมวด (แบบฟอร์ม 5 ส่วนที่ 3) โดยแบ่งเป็น
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งผลลัพธ์ที่ดาเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่กาหนดไว้
ประจาปี และผลลัพธ์จากตัววัดร่วม ตัววัดด้านการดาเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน เป็นการวัดผลด้านการให้ความสาคัญ
กับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผู กพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่ ม
ผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ
7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการด้าน
การบริ หารบุ คคล การพั ฒนา และการสร้างการมี ส่ วนร่ วมของบุ ค ลากรของส่ ว นราชการ เพื่อ ให้ มี
สมรรถนะสูง
7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการในด้านต่าง ๆ
ที่นอกจากจะบรรลุ เป้ าหมายของการดาเนินการแล้ วยังส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สั งคม
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ
7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้า นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เป็ น การวัด ความส าเร็ จ ของการด าเนิน การในด้า นต่ า ง ๆ ที่ น อกจากจะบรรลุ เ ป้ า หมายของการ
ดาเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่
และประเทศ
7.6 การบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามตั ว ชี้ วั ด ด้ า นด้ า นการลดต้ น ทุ น การสร้ า งนวั ต กรรม และการจั ด การ
กระบวนการ เป็น การวัดความสาเร็จ ของการดาเนินการบรรลุเ ป้า หมายด้านการบริห ารจัด การ
เพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
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ตัวอย่างการแสดงกราฟพร้อมกับคาอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์
ระด ับความพึงพอใจ (%)

100

กรม 1

95

กรม ก.

90

กรม 2

85
80
75
70
2546

2547

2548

2549

2550

ปี พ.ศ.

ตัวอย่างกราฟในหัวข้อ 7.2 (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ)
แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คาอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์
 กรม ก. มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 94% มีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดี
ขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2550
 ระดับเทียบเคียง กรม 1 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันดีที่สุด อยู่ที่เกือบ
100% และรักษาระดับไว้ได้อย่างคงที่
 ระดับเทียบเคียง กรม 2 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 85% แม้จะมี
แนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นทุกปี แต่ยังต่ากว่ากรม ก.
ระดับชั้นของเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
P. ลักษณะสาคัญขององค์การ

2 ข้อ

1. การนาองค์การ
1.1 ระบบการนา
องค์การที่สร้างความ
ยั่งยืน

1.2 ป้องกันทุจริตและ
สร้างความโปร่งใส

Basic

6 หมวดกระบวนการ + 1 หมวดผลลัพธ์

1.3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ผ่านการสร้างการมีสว่ น
ร่วมจากเครือข่าย

Advance

1.4 คานึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและการมุ่งเน้น
ให้เกิดผลลัพธ์

Significance

24 หัวข้อกระบวนการ +
ผลลัพธ์ 6 มิติ
3 ระดับ
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